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การทําโครงงานนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือทิ้งในแต่ละวัน ของโรงแรม
อนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท และทางโรงแรมยังมีปัญหาเรื่ องการระบายกลิ่นอับชื้นละ
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ คณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจในเรื่ องการทํากํายานสมุนไพร ซึ่ งสามารถจะ
แก้ปัญหาเรื่ องการระบายกลิ่นอับชื้ นและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ คณะผูจ้ ดั ทําจึ งได้ใช้วตั ถุดิบ
เหลื อใช้จากในครั ว คือมะกรู ด โดยใช้ผิวมะกรู ดนํามาเป็ นส่ วนประกอบหลักในการทํากํายาน
สมุนไพร และกํายานยังไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ยังช่วยให้คลายเครี ยดและผ่อนคลาย
จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กาํ ยานผิวมะกรู ด จํานวน 30 ชุด จาก
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ ด้านผลิตภัณฑ์สามารถนํามาใช้ได้จริ ง ด้านช่วยลดปั ญหา
กลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์ และด้านประสิ ทธิ ภาพมีกลิ่นติดทนนาน ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่า
กํายานผิวมะกรู ดนี้ สามารถนําไปใช้ได้จริ งลดกลิ่นอับชื้น กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และมีผลตอบรับ
เป็ นที่น่าพึงพอใจในทิศทางที่ดี
คําสําคัญ : กํายาน ผิวมะกรู ด สมุนไพร กลิ่น

ง
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Abstract
The purpose of this project was to reduce the amount of raw materials that are disposed of
each day. The Anantara Riverside Bangkok Hotel Resort also has a problem with venting unwanted
odors. The research team was interested in making herbal frankincense, which could solve the
problem of venting musty odors and unwanted odors. We decided to use leftover materials from
the kitchen. Bergamot skin was used as the main ingredient to make herb benzoin. Frankincense
are made from herbs, which can help to relax and is not harmful.
Collection of satisfaction questionnaires for Bergamot Skin Frankincense products totaled
30 sets. The result showed that most respondents were satisfied with the creative side, and reduction
of use a spray freshener. The product side can be used, and helps reduce unwanted humidity odor
problems with a long lasting smell respectively. The result showed that Bergamot Skin
Frankincense can be used and can reduce unwanted odors with feedback that it is satisfactory to
go in a good direction.
Keywords: Frankincense Bergamot Herb odor herbal
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บทที่1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผลที่มาของปัญหา
โรงแรม อนัน ตรา ริ เ วอร์ ไ ซต์ กรุ ง เทพฯ รี สอร์ ท (Anantara Riverside Bangkok Resort)
ตั้งอยู่ริมฝั่ งตะวันตกของแม่น้ ําเจ้าพระยาท่ามกลางพื้นที่ เขียวขจี 11 เอเคอร์ 27.83 ไร่ มี บริ การ
ห้องพักที่มากกว่า 300 ห้อง มาพร้อมกับแนวการตกแต่งรู ปแบบไทยประยุกต์ สัมผัสการพักผ่อน
ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติ ในย่านใจกลางเมือง ตั้ง อยู่ใ กล้ว ดั และพระราชวัง เดิ น ทาง
สะดวกโดยระบบขนส่ ง สาธารณะ เช่ น บริ ก ารเรื อ รถไฟฟ้ า บี ที เ อส เข้า สู่ ย่า นธุ ร กิ จ หลัก
ได้ง่ า ยและสะดวกต่ อ การเดิ น ทาง โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท นั้นยังมีบริ การ
ที่ เพีย บพร้ อมด้ว ยสิ่ ง อํา นวยความสะดวก เช่ น สถานที่ จ ัด งานแต่ ง ห้องจัด การประชุ ม บริ ก าร
ด้านสปาเพื่อสุ ขภาพ โยคะ มวยไทยแบบดั้งเดิม รวมถึงยังมีให้บริ การกิจกรรมต่างๆแก่ลูกค้าที่เข้า
พัก เช่ นคลาสการเล่นซุ มบ้าที่ สนุ กสนาน และยังมีให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นการทําอาหารจากเชฟเบนิฮานา พร้อมลีลาการแสดงที่เป็ นเอกลักษณ์ การรับประทาน
อาหารริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยายามพระอาทิตย์ตก ความหลากหลายทั้งด้านการบริ การและการทํางาน
อย่างมืออาชีพนั้นจึงเป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับความไว้วางใจตลอดมา
ซึ่งในการให้บริ การของโรงแรมนั้น “พนักงาน” ถือเป็ นหัวใจสําคัญในกระบวนการบริ การ
ลูกค้า ซึ่งการให้บริ การลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็ น
จุ ด มุ่ ง หมายหลัก ของการบริ ก าร ดัง นั้น ทางโรงแรม อนัน ตรา ริ เ วอร์ ไ ซต์ กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท
ได้ตระหนักถึงความต้องการพื้นฐานของพนักงานเป็ นอย่างดี โดยได้มีสวัสดิการในการให้พนักงาน
รับประทานอาหารฟรี 3 มื้อที่หอ้ งอาหารพนักงาน ซึ่งจากแผนก Canteen ต้องทําอาหารให้พนักงาน
รับประทานอาหารทุกวัน และแผนก Butchery ทําอาหารให้กบั ลูกค้า ทางคณะผูจ้ ดั ทําจะเห็นได้ว่า
ในแต่ละวัน มีผกั และผลไม้ รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ เหลือทิ้งในปริ มาณมาก โดยคณะผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็น
ผักจําพวก มะกรู ด ตะไคร้ ต้นหอม แครอท และผักชนิ ดอื่นๆยังสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อีกหนึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นในบริ เวณห้องนํ้าพนักงาน บริ เวณซิ งค์ลา้ งจานในครัว คือปั ญหาเรื่ องการ
ระบายกลิ่นอับชื้น และส่ งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล
วิธีการแก้ไขปั ญหาที่จะลดกลิ่ นอับชื้ น ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทํามีความสนใจ กระบวนการในการทํา
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กํายานสมุนไพรไทย เพื่อนํามาใช้ในการ ลดกลิ่นอับชื้น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งในการจัดทํา
กํายานสมุนไพรไทย ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้เลือกใช้วตั ถุดิบเหลือใช้จากในครัว คือ มะกรู ดโดยใช้ผิว
ของมะกรู ดมาเป็ นส่ วนประกอบหลักมาทํากํายานที่สามารถกําจัดทั้งกลิ่นและแมลง และกลิ่นของ
กํายานยังไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย มีสรรพคุณช่วยคลายเครี ยด ผ่อนคลาย
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.3 เพื่อศึกษาความรู ้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพร
1.2.2 ช่วยลดปริ มาณวัตถุเหลือทิ้งในแต่ละวัน
1.2.1 เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์
1.3 ขอบเขตของโครงการ
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดทํา “กํายานผิวมะกรู ด”
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิ งหาคม 2562
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท (Anantara
Riverside Bangkok Resort)
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยกําจัดกลิ่นอับชื้นของห้องนํ้าพนักงาน และบริ เวณซิงค์ลา้ งจานในครัว
1.4.2 ช่วยลดปริ มาณขยะเหลือทิ้งในแต่ละวัน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
คณะผูจ้ ัด ทํา ได้นํา มะกรู ด ที่ เ หลื อ ทิ้ ง จากในครั ว นํา มาแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ “กํา ยาน
ผิวมะกรู ด” สําหรับบริ เวณห้องนํ้า และห้องครัว ที่สามารถลดกลิ่นอับชื้ นและกลิ่นไม่พึงประสงค์
ในครั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติกาํ ยานสมุนไพร
2.2 สมุนไพรการลดกลิ่นอับชื้น
2.3 สรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้ในโครงงาน
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติกาํ ยานสมุนไพร

รูปที่ 2.1 แสดงรู ปประวัติกาํ ยาน
ที่มา http://www.siamganesh.com
กํา ยานสมุ น ไพรเป็ นเครื่ อ งหอมชั้น ดี ที่ นิ ย มใช้ใ นอุ ต สาหกรรมสปา อุ ต สาหกรรมยา
สมุนไพรทัว่ โลก “กํายาน” มาจากภาษามลายูว่า “Kamyan” คนไทยเรี ยกชื่ อต้นกํายานแตกต่างกัน
ไปในแต่ละท้องถิ่น เช่ น สะด่าน สาดสมิง เขว้ เป็ นต้น ชื่ อไม้ตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลาย
ชนิ ดในสกุล Styrax วงศ์ Styracaceae ลําต้นเปลาตรง เรื อนยอด โปร่ ง เปลือกสี เทา ใบเป็ นใบเดี่ยว
เรี ยงสลับ รู ปรี ปลายใบเรี ยวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรี ยบ หรื อเป็ นคลื่นเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้าง
หนา มีขนประปราย ดอกสี ขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็ นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง ออกดอกราว
เดื อ นมกราคม-กุ ม ภาพัน ธ์ ผลมี ล ัก ษณะกลม สี เ ขี ย วอ่ อ น มี ข นสั้ นสี ข าวปกคลุ ม เปลื อ กแข็ง
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มีฝา หรื อหมวกปิ ดขั้วผล มีเมล็ด 1-2 เมล็ด เมื่อแห้งจะแตกเป็ นสามส่ วน ยางของต้นกํายานจะให้
สารสําคัญที่เรี ยกว่า ชันกํายาน โดยเมื่อกรี ดเปลือกต้นตามยาว ยางจะซึ มออกมาตามรอยแผลที่กรี ด
ไว้ และจะแข็งตัวเมื่อถูกอากาศ ชันยางที่กรี ดได้ครั้งแรกจะขาวบริ สุทธิ์ และมีกลิ่นหอมมาก ชันยาง
ของกํายานมีสรรพคุณมากมาย ได้มีการนํามาใช้เข้าเครื่ องยาและเครื่ องสําอาง เช่น ใช้เป็ นยาฆ่าเชื้อ
โรคบางชนิ ด แก้ไ อ ขับ เสมหะ ขับ ปั ส สาวะ ห้ า มเลื อ ด เป็ นยาฝาดสมาน ขับ ลม บํา รุ ง หัว ใจ
ลดความเครี ยด คลายความวิตกกังวล ทําให้รู้สึกสบายใจขึ้น ใช้ทาํ เครื่ องหอม เผารมเพื่อให้กลิ่น
หอมไล่ริ้นไรมดแมลง นอกจากนี้ กาํ ยานมักใช้เป็ นส่ วนผสมในตํารับยาแผนโบราณเพื่อแต่งกลิ่น
และกันบูด ความหอมของกํายานนี้ทาํ ให้ประเทศฝรั่งเศสนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่ องหอมของ
ตน กํา ยานสกัด ได้จ ากยางมี ก ลิ่ น หวาน กลิ่ น กํา ยานจะช่ ว ยให้เ กิ ด ความผ่ อ นคลาย ช่ ว ยฟื้ นฟู
สภาพจิตใจ ระงับอารมณ์พลุ่งพล่านให้เย็นลง ช่วยให้มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน ทั้งยังช่วยยกระดับอารมณ์
และจิ ตใจ นํ้ามันหอมกํายานมักใช้เป็ นส่ วนประกอบของธู ปหอม เที ยนหอม รวมทั้งสู ตรบํารุ ง
ความงามต่างๆ และนิ ยมใช้เป็ นส่ วนผสมนํ้าหอมเพราะให้กลิ่นคงตัวและทําให้น้ าํ มันหอมระเหย
ที่เบากว่าอยูไ่ ด้นาน ทั้งเป็ นสารกันเสี ยในนํ้ามันนวด ในทางความงามและสุ ขภาพเหมาะสําหรับผิว
แห้ง ผิวแตก เหี่ ยวย่น ช่วยทําให้ผวิ ชุ่มชื้น
กํายานที่มีขายในท้องตลาดมี 2 ชนิ ด คือ กํายานสุ มาตรา (Sumatra Benzoin) มีถ่ินกําเนิ ด
ในอิ น โดนี เ ซี ย และ กํา ยานญวน (มี ถิ่ น กํา เนิ ด บริ เ วณอ่ า วตัง เกี๋ ย ของเวี ย ดนาม) หรื อ กํา ยาน
หลวงพระบาง (เพราะเป็ นกํายานที่ผลิตมากที่แขวงหลวงพระบางของลาวในปั จจุบนั ) กํายานญวณ
เป็ นกํา ยานชนิ ด ที่ ดี ที่ สุ ด ฝรั่ ง เรี ยก ‘Siam Benzoin’ เพราะกํา ยานชนิ ด นี้ ส่ ง ออกไปขายจาก
ราชอาณาจักรสยาม คุณสมบัติของกํายานเป็ นที่รู้จกั กันมานานนับพันๆ ปี แล้ว โดยในพระไตรปิ ฎก
ได้กล่าวถึงเรื่ องความหอมของกํายานที่ภิกษุณีนาํ มาอบนํ้าอาบ ในบท ‘ภิกษุณีฉพั พัคคีย’์ ว่า สมัยนั้น
พระผูม้ ี พ ระภาคพุท ธเจ้า ประทับ อยู่ ณ พระเชตวัน มหาวิ ห าร อารามของอนาถบิ ณ ฑิ ก คหบดี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พวกภิกษุณีฉพั พัคคียส์ นานกายด้วยนํ้ากํายานที่อบ คนทั้งหลายพากัน
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีท้ งั หลาย จึงได้อาบนํ้ากํายานที่อบเหมือนสตรี คฤหัสถ์
ผูบ้ ริ โภคกามเล่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอบถามภิกษุท้งั หลายว่า พวกภิกษุณีฉพั พัคคียอ์ าบนํ้ากํายาน
ที่อบ จริ งหรื อ ภิกษุท้ งั หลายกราบทูลว่า จริ ง พระพุทธองค์จึงทรงติเตียนว่าการกระทําของพวกนาง
ไม่เป็ นไปเพื่อความเลื่ อมใสของชุ มชนที่ ย งั ไม่ เลื่ อมใส ดังนั้น จึ งได้ทรงบัญญัติสิก ขาบทไว้ว่า
ภิ ก ษุ ณี อ าบนํ้าปรุ งกํา ยานเป็ นเครื่ องอบ ต้อ งอาบัติ นอกจากนั้ น พระพุ ท ธเจ้า ยัง ได้ท รงมี
พระพุทธานุ ญาตให้ภิกษุที่อาพาธใช้ชตุเภสัช คือยางไม้ที่เป็ นเภสัช ได้แก่ ยางอันไหลออกจาก
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ต้นหิ งคุ ยางอันเขาเคี่ยวจากก้านและใบแห่ งต้นหิ งคุ ยางอันเขาเคี่ยวจากใบแห่ งต้นหิ งคุ หรื อเจือ
ของอื่นด้วย ยางอันไหลออกจากยอดไม้ตกะ ยางอันไหลออกจากใบแห่งต้นตกะ ยางอันเขาเคี่ยวจาก
ใบหรื อไหลออกจากก้ า นแห่ ง ต้น ตกะ หรื อต้น กํา ยาน หรื อชตุ เ ภสั ช ชนิ ด อื่ น ใดบรรดามี
ต้นกํายาน ถือกันเป็ นพันธุ์ไม้ที่แปลก เพราะสามารถเจริ ญเติบโตได้ในภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ไม่น่าจะ
ขึ้นได้ ต้นกํายานจะเริ่ มออกยางเมื่ออายุราว 8-10 ปี การเก็บยางทํากัน 2-3 ครั้ง ต่อปี ครั้งหลังสุ ดจะ
เป็ นยางที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะมีอตั รา terpene, sesquiterpene และ diterpene ที่สูงขึ้น ทําให้หอม
แรงขึ้ น โดยทัว่ ไปแล้วยางยิ่งมี สีขุ่นเท่าไหร่ จะมี คุณภาพดี ข้ ึนเท่านั้น ปั จจุ บนั การบําบัดรั กษา
สุ ขภาพด้วยกลิ่นหอม หรื อที่เรี ยกว่า อโรมาเธราพี (Aromatherapy) กําลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มาก และหนึ่งในกลิ่นหอมที่นาํ มาใช้กค็ ือ “กํายาน”
2.2 สมุนไพรการลดกลิน่ อับชื้น
2.2.1 ข่ า (Galangal)

รูปที่ 2.2 แสดงรู ปข่า
ที่มา https://health.kapook.com/view65106.html
มีชื่อสามัญที่ฝรั่งใช้เรี ยก คือ alanga ginger หรื อ alanga alangal บางครั้งก็เรี ยกตามเราว่า
kha หรื อ ka ด้วย แสดงให้เห็นว่า "ข่า" เป็ นสมุนไพรที่เกี่ยวพันกับคนไทยอย่างแน่นแฟ้ น จนฝรั่ง
ต้องตั้งชื่อตามเลยทีเดียว เราสามารถพูดอย่างภาคภูมิใจได้วา่ เรื่ องการใช้ข่าไม่มีใครเก่งเท่าคนไทย
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การใช้ "ข่า" เป็ นเครื่ องเทศ คนไทยนิ ยมใช้มากกว่าขิง อาจเพราะข่าปลูกขึ้นง่าย ทนทาน
ไม่ตอ้ งการการดูแลอะไรมากนัก มีอายุยืนยาว ไม่มีการลงหัว สามารถขุดมากิ นมาใช้ได้ตลอดปี
ดังนั้น คนไทยจึ งมี การกิ นและใช้ข่าในหลากหลายรู ปแบบ ตั้งแต่เป็ นทั้งเครื่ องเทศดับกลิ่ นคาว
โดยใช้หัวข่าใส่ ในต้มยํา ต้มข่า ต้มแซ่ บ ใส่ ในหม้อก๋ วยเตี๋ยว เครื่ องแกง นํ้าพริ กต่าง ๆ นอกจากนี้
เรายังกินหน่อข่า ดอกข่า เป็ นผักแกล้ม ใส่ ในข้าวยําของคนใต้ โดยใช้ใบข่าซอยใส่ ลงไปหรื อคั้นนํ้า
จากใบใส่ ลงไปด้วย เป็ นต้น
ในทางยา "ข่า" มีรสเผ็ดปร่ า มีน้ าํ มันหอมระเหย มีกลิ่นหอมฉุ นแรง คนไทยใช้ข่าเป็ นยารักษา
อาการเจ็บป่ วยในแทบทุกระบบของร่ างกาย อาทิ
ระบบทางเดินอาหาร
ข่าช่วยย่อย ช่วยขับลม แก้จุกเสี ยดแน่ นท้อง แก้ลมป่ วง แก้บิด ขับนํ้าดี แก้สะอึก
ดังนั้น ข่าจึงเป็ นเครื่ องเทศหลักคู่ครัวไทยเป็ นสมุนไพรที่จะไปบํารุ งไฟธาตุ ซึ่ งเป็ นหัวใจ
สําคัญของความแข็งแรงของร่ างกาย ในกรณี ที่จุกเสี ยดท้อง ปวดท้อง สามารถนําข่ามาทํา
เป็ นยาผง ยาลูกกลอน ยาต้ม ยาชงกินก็ได้ หรื อจะนําข่ามาตํา หรื อฝนกับเหล้าหรื อนํ้าปูนใส
กินเพื่อรักษาอาการดังกล่าวก็ได้ผลดียงิ่
ระบบทางเดินหายใจ
ข่าช่วยแก้ไอ แก้หวัด ลดนํ้ามูก แก้หอบหื ดได้เช่นเดียวกับขิง เนื่ องจากการที่มีรส
ร้อน จึงเหมาะที่จะปราบหวัดที่มากับหน้าหนาวได้เป็ นอย่างดี คนสมัยก่อนนิยมนําข่ามาต้ม
นํ้า เป็ นยากินเพื่อแก้หวัดลดนํ้ามูก ในส่ วนของการใช้แก้ไอ นิ ยมฝนข่ากับนํ้าผึ้งกินเพื่อกัด
เสลด โดยอาจเจือนํ้ามะนาวกับเกลือลงไปเล็กน้อย นอกจากนี้ ข่ายังช่วยขยายหลอดลมได้
อีกด้วย
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ข่าเป็ นยาร้ อนทําให้เลื อดไหลเวียนได้ดี มี กาํ ลังวังชา ช่ วยขับเลื อดเสี ยในหญิ ง
หลังคลอด ช่วยขับเหงื่อ
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ระบบประสาท
ข่าช่วยลดอาการปวด ไม่วา่ จะแก้ปวดเมื่อยตามตัว ปวดข้อ ปวดฟัน รํามะนาด ปวด
ท้อง ปวดท้องประจําเดือน รวมทั้งอาการปวดบวม ซึ่ งถ้ามีอาการเท้าแพลง ปวดกล้ามเนื้ อ
คนสมัย ก่ อนจะตําข่ามาพอกบริ เ วณที่ มีอาการข่าเป็ นส่ ว นประกอบสําคัญของยากิ นยา
ประคบ อบ อาบ พอก เพื่อแก้อาการปวดและลดการอักเสบ
ถึ ง แม้จ ะไม่ มี ส มุ น ไพรตัว อื่ น ๆเลย แต่ ข อให้ มี ข่ า ตัว เดี ย วก็ ใ ช้ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี
ตัวอย่างเช่น การทําตํารับยาแก้เมื่อย ลุกไม่ได้ จะใช้ข่ามาตํา เอานํ้ามวก (นํ้าที่เหลือจากการ
แช่ขา้ วเหนียวก่อนนําไปนึ่ง) เป็ นนํ้าคั้น แล้วเอาไปทาตามเส้นของผูป้ ่ วย
ระบบผิวหนัง
ข่าแก้ลมพิษ แก้ผดผื่นคัน แก้กลากเกลื้อน แมลงสัตว์กดั ต่อย พิษแมลงมุม เป็ นต้น
ซึ่งการใช้ข่าในด้านนี้ ต้องเป็ นข่าแก่เท่านั้นจึงจะได้ผลดี เรื่ องของข่าแก้ลมพิษนี้ เป็ นที่รู้กนั
ดีในหมู่คนไทย โดยจะใช้ข่าแก่ตาํ ใส่ เหล้าขาวทาบริ เวณที่เป็ น แต่สาํ หรับการรักษาแมลง
สัตว์กดั ต่อยแล้ว นิยมฝนกับนํ้ามะนาวทา แต่การใช้ข่าทางผิวหนังต้องมีขอ้ ควรระวังอยูบ่ า้ ง
เนื่องจากบางคนแพ้ข่า โดยเมื่อทาแล้วถ้ามีอาการแสบร้อนก็ตอ้ งหยุดใช้ทนั ที นอกจากการ
ใช้เ ป็ นยาข้า งต้น แล้ว ข่ า ยัง ใช้เ ป็ นสมุ น ไพรฆ่ า แมลงในแปลงผัก ได้อ ย่ า งปลอดภัย
ช่วยดับกลิ่นอับ ทั้งกลิ่นเหม็น กลิ่นคาว และกลิ่นตัวได้อย่างน่าทึ่ง
ปั จจุบนั มีการวิจยั พบว่า ข่ามีสรรพคุณแก้ปวดแก้อกั เสบที่ดีมาก และยังมีฤทธิ์ต้าน
อนุ มูลอิสระ ต้านมะเร็ ง ต้านเนื้ องอก ขยายหลอดลมนํ้ามันหอมระเหยในข่ามีฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อ
แบคทีเรี ยและรา ซึ่ งเป็ นหลักฐานสนับสนุนสรรพคุณทางยาของข่าตามที่คนไทยใช้กนั มา
แต่โบราณ

8

2.2.2 ตะไคร้ (lemon grass)

รูปที่ 2.3 แสดงรู ปตะไคร้
ที่มา http://www.e-toyotaclub.net/
ชื่ อสามัญ

ตะไคร้ Lemongrass

ชื่ อวิทยาศาสตร์

ตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf จัดอยูใ่ นวงศ์หญ้า
(POACEAE หรื อ GRAMINEAE)

ตะไคร้ จ ั ด เป็ นพื ช ล้ ม ลุ ก ตระกู ล หญ้ า ใบมี ล ัก ษณะเรี ยวยาว ปลายใบมี ข นหนาม
เป็ นสมุนไพรไทยชนิ ดหนึ่ งที่นิยมนํามาประกอบอาหาร โดยตะไคร้ แบ่งออกเป็ น 6 ชนิ ด ได้แก่
ตะไคร้หอม ตะไคร้กอ ตะไคร้ตน้ ตะไคร้น้ าํ ตะไคร้หางนาค และตะไคร้หางสิ งห์ ซึ่งเป็ นสมุนไพร
ไทยที่นิยมปลูกทัว่ ไปในบ้านเรา โดยมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย อินโดนี เซี ย พม่า ศรี ลงั กา และ
ไทยตะไคร้ เป็ นทั้งยารักษาโรคและยังมีวิตามินและแร่ ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายอีกด้วย เช่ น
วิตามินเอ ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ฯลฯ
สรรพคุณของตะไคร้
มีสรรพคุณเป็ นยาบํารุ งธาตุ ช่วยในการเจริ ญอาหาร มีส่วนช่วยในการขับเหงื่อ ช่วยในการ
ขับนํ้าดีมาช่วยในการย่อยอาหาร นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้มีส่วนช่วยลดการบีบตัวของลําไส้ได้
สารสกัดจากตะไคร้ มีส่วนช่ วยในการป้ องกันโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่ แก้และบรรเทาอาการหวัด
อาการไอ นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ สามารถช่วยต่อต้านเชื้อราบนผิวหนังได้เป็ นอย่างดี ช่วยแก้
โรคหนองใน หากนํ า ไปผสมกับ สมุ น ไพรชนิ ด อื่ น ๆ ช่ ว ยแก้แ ละบรรเทาอาการปวดท้อ ง
รักษาโรคหอบหื ดด้วยการใช้ตน้ ตะไคร้ นํ้ามันหอมระเหยของใบตะไคร้ สามารถบรรเทาอาการ
ปวดได้ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ มีฤทธิ์ช่วยในการขับปัสสาวะ ช่วยรักษาอหิวาตกโรค
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ต้ นตะไคร้
เป็ นยาบํารุ งธาตุไฟให้เจริ ญ ช่วยแก้อาการเบื่ออาหาร ใช้เป็ นยาแก้ขบั ลม
ใบสด
ช่วยรักษาอาการไข้ ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
หัวตะไคร้
ใช้เ ป็ นยาแก้อ าเจี ย นหากนํา ไปใช้ร่ ว มกับ สมุ น ไพรชนิ ด อื่ น ๆ ช่ ว ยแก้อ าการกษัย เส้ น
และ แก้ลมใบช่ วยรั กษาอาการท้องอื ดท้องเฟ้ อ ช่ วยแก้อาการปั สสาวะพิการและรักษา
โรคนิ่ว ช่วยแก้อาการ ขัดเบา ช่วยแก้ลมอัมพาต ใช้เป็ นยารักษาเกลื้อน
ราก
ใช้เป็ นยาแก้ไข้เหนื อ ช่วยแก้อาการเสี ยดแน่นแสบบริ เวณหน้าอก ใช้เป็ นยาแก้อาการปวด
ท้องและอาการท้องเสี ย
ประโยชน์ ของตะไคร้
1. นํามาใช้ทาํ เป็ นนํ้าตะไคร้หอม นํ้าตะไคร้ใบเตย ช่วยดับร้อนแก้กระหายได้เป็ นอย่างดี
2. ช่วยในการบํารุ งและรักษาสายตา
3. มีส่วนช่วยในการบํารุ งกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4. มีส่วนช่วยในการบํารุ งสมองและเพิม่ สมาธิ
5. สามารถนํามาใช้ทาํ เป็ นยานวดได้
6. ช่วยแก้ปัญหาผมแตกปลาย
7. มีฤทธิ์เป็ นยาช่วยในการนอนหลับ
8. การปลูกตะไคร้ร่วมกับผักชนิดอื่น ๆ จะช่วยป้องกันแมลงได้เป็ นอย่างดี
9. นํามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของสารระงับกลิ่นต่าง ๆ
10. ต้นตะไคร้ช่วยดับกลิ่นคาวหรื อกลิ่นคาวปลา กลิ่นห้องนํ้า รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์
อื่นได้ดีเพียงแค่นาํ ไปวางไว้ในบริ เวณที่ตอ้ งการกําจัดกลิ่น
11. กลิ่นหอมของตะไคร้สามารถช่วยไล่ยงุ และกําจัดยุงได้เป็ นอย่างดี
12. เป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์จาํ พวกยากันยุงชนิดต่าง ๆ เช่น ยากันยุงตะไคร้หอม
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13. สามารถนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เครื่ องปรุ งอบแห้ง ตะไคร้แห้ง
สําหรับชงดื่ม นํามาสกัดเป็ นนํ้ามันหอมระเหย เป็ นต้น
14. มักนิยมนํามาใช้ในการประกอบอาหารหลายชนิด เช่น ต้มยํา และอาหารไทยอื่นๆ เพื่อ
เพิม่ รสชาติ
2.2.3 ใบเตย (Pandan)

รูปที่ 2.4 แสดงรู ปใบเตย
ที่มา https://www.pobpad.com/ใบเตย
ชื่ อภาษาอังกฤษ

Pandan Leaves, Pandom Wangi, Fragrant Pandan

ใบเตยหอมเป็ นไม้ยืนต้นพุ่มเล็ก ขึ้ นเป็ นกอ ลําต้นอยู่ใต้ดิน เป็ นใบเลี้ ยงเดี่ ยวมีลกั ษณะ
เรี ย วยาว ขอบใบจะเรี ย บมี ผิ ว มัน ด้ว ยกลิ่ น หอมและสี สัน ของใบเตยจึ ง มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว
เป็ นที่นิยม ผูค้ นจะนํามาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน นอกจากกลิ่นหอมเป็ นเอกลักษณ์ ใบเตย
ยังมีสารเคมีธรรมชาติที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย และบางชนิ ดก็มีฤทธิ์ ต้านสารอนุ มูลอิสระ
ที่อาจทําลายเซลล์ได้ เช่น ฟลาโวนอยด์ สารจําพวกฟี นอล นํ้ามันหอมระเหยไฟทอล และสควาลีน
เป็ นต้น ดังนั้น หลายคนจึงนําใบเตยมาบริ โภคหรื อใช้เพื่อบํารุ งสุ ขภาพ
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สรรพคุณของใบเตย
1. ใบ นํามาทําเป็ นนํ้าใบเตย เมื่อคุณดื่มแล้วจะรู ้สึกสดชื่น กระปรี้ กระเปร่ าขึ้น แล้วยังช่วย
รั กษาอาการท้องอื ด บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย แก้กระหายนํ้า ช่ วยขับปั สสาวะ
แก้ร้อนใน ลดระดับนํ้าตาลในเลือด และช่วยฟื้ นฟูอาการอ่อนเพลียของร่ างกาย
2. นํ้ามันหอมระเหยจากใบเตย เมื่อคุณได้สูดกลิ่นหอมของใบเตย คุณจะรู ้สึกผ่อนคลาย
สามารถลดอาการปวดหัว และการเกร็ งของร่ างกายในส่ วนต่างๆ ได้
ประโยชน์ ของใบเตย
1. นํามาทําอาหารคาว จะช่วยดับกลิ่นคาว และเพิ่มกลิ่นหอมให้รู้สึกน่ ารับประทานมาก
ยิ่งขึ้น เช่ น ไก่ทอดใบเตย หากต้องใช้น้ าํ มันซํ้าอีกรอบ ให้นาํ ใบเตยสดหั่นชิ้ นเล็กๆ
ใส่ ลงไปทอดด้วย จะช่วยให้น้ าํ มันไม่มีกลิ่นเหม็นหื น หรื อจะใช้ใบเตยรองก้นหวด
ขณะนึ่งข้าวเหนียว เมื่อข้าวเหนียวสุ กแล้วจะทําให้มีกลิ่นหอมมากขึ้น
2. เมนู ขนมหวาน สี เขียวของใบเตยเป็ นสี ของคลอโรฟิ ลล์ สามารถนํามาใช้แต่งเป็ นสี
ขนมได้ ซึ่ งช่วยให้ขนมน่ ารับประทานยิ่งขึ้น อย่างขนมไทยๆ เช่ น ลอดช่ องนํ้ากะทิ
ขนมชั้น ขนมต้ม ขนมเปี ยกปูน และขนมถ้วย เป็ นต้น
3. สามารถบํารุ งผิวหน้า ด้วยบํารุ งผมจากใบเตย วิธีการทําให้นาํ ใบเตยมาล้างให้สะอาด
แล้วหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ นํามาปั่ นรวมกับนํ้าสะอาดจนละเอียด จนได้ครี มข้นเหนียวแล้ว
นํามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยนํ้าสะอาด หรื อจะนําใบเตยสด
มาตําหยาบๆ แล้วนําไปพอกร่ างกาย ก็จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ดีอีกด้วย
4. ช่วยดับกลิ่นภายในบ้าน และช่วยไล่ยุง โดยนําใบเตยมาประดิษฐ์เป็ นช่อดอกไม้ หรื อ
จะนําใบเตยมาหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนําไปใส่ ในถุงตาข่าย แล้วเอาไปวางในตูเ้ สื้ อผ้า
ตูก้ บั ข้าว ตูร้ องเท้า หรื อในห้องนอน ห้องรับแขกก็ได้ กลิ่นหอมของใบเตยเมื่อสู ดดม
เข้าไปจะช่วยผ่อนคลาย อีกทั้งยังช่วยไล่แมลงสาบด้วย

12

2.2.4 มะนาว (Lime)

รูปภาพที่ 2.5 แสดงรู ปมะนาว
ที่มา https://www.matichonweekly.com/
ชื่ อสามัญ

Lime

ชื่ อวิทยาศาสตร์

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle จัดอยูใ่ นวงศ์ส้ม (RUTACEAE)

การปลูกมะนาว เดิมแล้วมะนาวเป็ นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผูท้ ี่อยู่
ในภูมิภาคนี้จึงรู ้จกั การใช้ประโยชน์จากมะนาวกันเป็ นอย่างดี ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย
สรรพคุณของมะนาว
ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ช่วยแก้อาเจียน เป็ นลมวิงเวียนศีรษะ เมาเหล้าได้ ช่วยรักษา
โรคความดันโลหิ ตสู งและตํ่า มะนาวก็เป็ นยาอายุวฒั นะและช่ วยในการเจริ ญอาหาร แก้อาการ
วิงเวียนหลังคลอดบุตร แก้อาการลมเงียบ ด้วยการเอาใบมะนาวมาต้มกินกับยาหอม แก้โรคตาแดง
ใช้เป็ นยาแก้ไข้ก็ได้เหมือกัน ด้วยการนําใบมาหัน่ เป็ นฝอย ๆ แล้วนํามาชงในนํ้าเดือด ดื่มเป็ นนํ้าชา
หรื อใช้อมกลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเชื้ อโรค ใช้ในการแก้ไข้ทบั ระดู ด้วยการเอาใบมะนาวประมาณ 100
ใบมาต้มกิน สามารถช่ วยรักษาโรคลักปิ ดลักเปิ ดหรื อเลือดออกตามไรฟั นได้ เพราะในมะนาวมี
วิตามินซีสูงมากมะนาวช่วยในการขับเสมหะ ช่วยแก้ไอหรื ออาการไอที่มีเลือดปนออกมา ซึ่งจะช่วย
บรรเทาอาการลงได้ดีในระดับหนึ่ง ช่วยบรรเทาอาการต่อมทอนซิลอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการเสี ยง
แหบแห้ง ช่วยลดอาการเหงือกบวม ใช้เป็ นยาบ้วนปาก ด้วยการใช้น้ าํ มะนาว 3-4 หยด ก็จะทําให้
ช่องปากสะอาดมากยิ่งขึ้น ช่วยแก้ลิ้นเป็ นฝ้า ด้วยการใช้สําลีชุบนํ้ามะนาวเช็ดที่ลิ้นวันละ 2-3 ครั้ง
ช่ วยในการขจัดคราบบุหรี่ แก้เล็บขบ แก้อาการก้างติ ดคอ ช่ วยบรรเทาอาการท้องอื ด ท้องเฟ้ อ
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ปวดท้อง แน่ นท้อง แก้อาการท้องร่ วงด้วยการดื่มนํ้ามะนาว ช่วยการขับพยาธิ ไส้เดือนด้วยการดื่ม
นํ้าผึ้งผสมมะนาว ช่วยรักษาอาการท้องผูกด้วยการดื่มนํ้ามะนาวผสมเกลือเล็กน้อยก็เป็ นยาระบาย
ชั้นดี ช่วยรักษาโรคกระเพาะด้วยการนําเปลือกมะนาวมาชงกับนํ้าอุ่นและดื่มเป็ นยา แก้อาการบิด
แก้อาการปั สสาวะกะปริ ดกะปรอย สรรพคุณของมะนาวก็ช่วยรักษาโรคนิ่ วได้ แก้อาการระดูขาว
ด้วยการดื่มนํ้ามะนาวผสมเกลือกับนํ้าตาลนิ ดหน่ อย แก้ผิดสําแดง นํารากมะนาวมาฝนกับนํ้าซาว
ข้าวแล้วนํามารับประทาน ช่ วยฟอกโลหิ ตด้วยการนําใบมะนาวต้มผสมกับนํ้าแล้วนํามาดื่ มเป็ น
ประจํา ช่ วยบํารุ งโลหิ ต รักษาโรคโลหิ ตจาง ด้วยการนํานํ้ามะนาวผสมกับนํ้าหวานและปรุ งด้วย
เกลือทะเลพอสมควร ใส่ น้ าํ แข็งนํามาดื่ม แก้โรคเหน็บชา ร้อนใน กระหายนํ้าด้วยการดื่มนํ้ามะนาว
ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียด้วยการดื่ มนํ้ามะนาวผสมนํ้าตาล การดื่มนํ้ามะนาวจะช่ วยบรรเทา
อาการปวดข้อได้อีกด้วย รักษาโรคผิวหนังด้วยการนํานํ้ามะนาวมาทาบริ เวณที่เป็ น บรรเทาอาการ
คันบริ เวณผิวหนัง แก้สังคัง ใช้มะนาวผ่าซี กแล้วนํามาทาบริ เวณดังกล่าวเป็ นประจําก่อนเข้านอน
และหลังตื่นนอน แก้ปัญหา กาก เกลื้อน หิ ด ด้วยการนํากํามะถันมาตําให้ละเอียดผสมกับนํ้ามะนาว
แล้วนํามาทาบริ เวณดังกล่าวหลังอาบนํ้า แก้หูดด้วยการใช้เปลือกมะนาวนํามาหมักกับนํ้าส้มสายชู
ประมาณ 2 วันแล้วนําเปลือกมาปิ ดทับบริ เวณที่เป็ นหูด แก้ฝีและอาการปวดฝี โดยใช้รากมะนาวสด
มาฝนกับเหล้าและนํามาทา ขูดเอาผิวมะนาวผสมกับปูนแดงปิ ดไว้ แก้ฝีมะตอยด้วยการนํามะนาวทั้ง
ลูกมาคว้านไส้ดา้ นในออกให้พอเอานิ้ วแหย่เข้าไปได้ แล้วนําปูนกินหมากทาเข้าไปในลูกมะนาว
เล็กน้อย แล้วสวมนิ้วเข้าไป
รักษาโรคนํ้ากัดเท้าหรื อปูนซี เมนต์กดั เท้าด้วยการใช้น้ าํ มะนาวทาบริ เวณดังกล่าว ทิ้งไว้ให้
แห้งแล้วล้างออก แก้ผิวหนังฟกชํ้า หัวโน อาการปวดบวม ปูดแดง ด้วยการนํานํ้ามะนาวกับดินสอ
พองมาผสมให้เข้ากัน แล้วทาบริ เวณดังกล่าววันละ 1-2 ครั้ง แก้แผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก พุพองแสบ
ร้อน ด้วยการใช้น้ าํ มะนาวชโลมบริ เวณดังกล่าว แก้แผลบาดทะยักด้วยการใช้น้ าํ มะนาวมาทาบริ เวณ
ที่เกิดบาดแผล ช่วยลดเลือนรอยแผลเป็ นด้วยการใช้น้ าํ มะนาวผสมดินสอพองให้เข้ากัน แล้วนํามา
ทาบริ เวณที่เป็ นรอยแผล ช่วยบรรเทาอาการคันหนังศีรษะ ด้วยการใช้น้ าํ มะนาวนวดศีรษะให้ทวั่
แล้วค่อยสระผม นํ้ามะนาวช่วยดับกลิ่นเต่าหรื อกลิ่นกายได้เหมือนกัน โดยนํานํ้ามะนาวมาทาบริ เวณ
รักแร้ แก้พิษจากแมลงสัตว์กดั ต่อยและช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด
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สรรพคุณทั่วไป
1. แก้พิษจากการโดนงูกดั
2. ป้ องกันภัยจากงูดว้ ยการใช้เปลือกวางไว้บริ เวณใกล้ที่นอนๆ งูจะไม่มารบกวนเพราะ
ได้กลิ่นมะนาว
3. แก้แมงคาเรื องเข้าหู ด้วยการใช้น้ าํ มะนาวหยอดหู
4. หุงข้าวให้ขาวและอร่ อยขึ้น ด้วยการใช้น้ าํ มะนาวประมาณ 2-3 ช้อนนําไปซาวข้าว
5. ทอดไข่ให้ฟูและนิ่ม มะนาว 4-5 หยดจะช่วยได้
6. มะนาวช่วยลดกลิ่นคาวจากปลาเมื่อทําอาหารและทําให้ปลาคงรู ปไม่เละ
7. สําหรั บแม่ ครั วที่ ห่ันหรื อเด็ดผักเป็ นประจํา จะทําให้เล็บมื อเป็ นสี ดาํ นํามะนาวมาถู
จะช่วยปั ญหาดังกล่าวได้
8. หากใช้มีดผ่าปลี กล้วย มีดจะมีสีม่วงคลํ่า ล้างออกลําบาก นํามานาวที่ผ่าแล้วมาถูตาม
ใบมีด จะช่วยให้มีดของคุณสะอาดดังเดิม
9. การเชื่อมกล้วยหักมุกให้น่ารับประทาน เมื่อนํ้าตาลเดือดเป็ นยางมะตูมแล้ว ให้บีบมะนาว
ครึ่ งซีกลงไป จะช่วยให้กล้วยใส น่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น
10. มะนาว 2-3 ลูกใส่ ไว้ในถังข้าวสารช่วยป้องกันมอดได้
11. เปลือกมะนาวสามารถนํามาเช็ดภาชนะให้เงางามขึ้นได้ เช่ น เครื่ องเงิ น ทองเหลือง
ทองแดง เป็ นต้น
ประโยชน์ ของมะนาว
1. มะนาวช่วยบํารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใส
2. ช่วยบํารุ งตาของคุณให้สดใสอยูเ่ สมอ
3. มะนาวประกอบด้วยวิตามินและแร่ ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น วิตามิน
เอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส กรดซิตริ ก กรดมาลิก
4. ในผลมะนาว 1 ลูกจะมีน้ าํ มันหอมระเหยอยู่มากถึง 7% ซึ่ งนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ผสมเป็ นนํ้ายาทําความสะอาดต่าง ๆ เช่น นํ้ายาล้างจาน เป็ นต้น
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5. มะนาวมีน้ าํ มันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมสดชื่น (Aromatherapy)
6. มะนาวมีฤทธิ์ ที่ช่วยในการกัดด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นกรดผลไม้อย่างหนึ่ ง (AHA) ที่เป็ นที่
ยอมรับในการช่วยเร่ งการผลัดเซลล์ผวิ ที่เสื่ อมสภาพออกไป
7. นํ้ามะนาวจะเป็ นที่นิยมใช้กนั มากในบ้านเราในการนํามาปรุ งรสชาติอาหาร
8. เพื่อใช้แต่งรสชาติให้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิด
9. สําหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนั้น เมื่อบีบนํ้าออกหมดแล้วให้นาํ มาทาบริ เวณคาง
เข่ า ข้อ ศอก ส้ น เท้า ก็จ ะช่ ว ยให้ผิว บริ เ วณเหล่ านี้ มี ค วามนุ่ ม นวลเพิ่ มมากขึ้ น และ
นอกจากนี้ยงั ใช้เปลือกผลแห้งนํามาต้มเอานํ้าดื่มเป็ นยาแก้จุกเสี ยดแน่นท้อง ขับเสมหะ
บํารุ งกระเพาะได้
10. ประโยชน์ ข องมะนาวสํา หรั บ ผูท้ ี่ เ ป็ นสิ ว ฝ้ า มะนาวจะช่ ว ยรั ก ษาสิ ว ของคุ ณ ให้ลด
น้อยลงได้ เพราะมะนาวมีฤทธิ์ เป็ นกรดอ่อนๆ จะทําให้ลดการอุดตันรู ขุมขนจากสิ ว
และยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ดว้ ย
11. แก้ปัญหาผิวแตกด้วยใช้น้ าํ มะนาวมาทาบริ เวณดังกล่าว
12. แก้ปัญหาขาลาย สี ผิวไม่สมํ่าเสมอ ด้วยการนําดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันแล้วทา
ทิ้งไว้ก่อนนอน แล้วจึงล้างออกในตอนเช้า
13. แก้ปัญหาส้นเท้าแตก ด้วยการนํานํ้ามะนาวมาทาบริ เวณส้นเท้า วันละ 3 เวลา
14. มะนาวไม่ได้นาํ มาทําอาหารหรื อใช้ขดั ถูเพื่อทําความสะอาดได้เท่านั้น แต่ยงั ช่วยกําจัด
กลิ่นอับได้ดว้ ย
15. การแปรรู ปมะนาว มะนาวแปรรู ปเป็ นอะไรได้บา้ ง เช่น นํ้ามะนาวปรุ งอาหาร มะนาว
แช่อิ่มตากแห้ง นํ้ามะนาวเข้มข้น มะนาว ผง เครื่ องดื่มผสมนํ้ามะนาว แยมมะนาว เยลลี่
มะนาว แยมเปลือกมะนาว แยมนะนาวดอง มะนาวดองเค็ม มะนาวหวาน กิมจ้อมะนาว
เปลือกมะนาวสามรส เปลือกมะนาวเส้นปรุ งรส เปลือกมะนาวเชื่ อม เปลือกมะนาว
แช่อิ่ม มาร์มาเลดมะนาว เป็ นต้น
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2.2.5 ส้ ม (Orange)

รูปที่ 2.6 แสดงรู ปส้ม
ที่มา https://mgronline.com/
ส้ม เป็ นไม้พุ่มหรื อไม้ตน้ ขนาดเล็กหลายชนิด เป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ สกุล Citrus วงศ์ Rutaceae
มีดว้ ยกันนับร้อยชนิ ด เติบโตกระจายอยูท่ ว่ั โลก โดยมากจะมีน้ าํ มันหอมระเหยในใบ ดอก และผล
และมีกลิ่นฉุน หากนําใบขึ้นส่ องกับแสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ เต็มไปหมด ซึ่ งจุดเหล่านั้นก็คือแหล่ง
นํ้ามันนัน่ เอง ส้มหลายชนิดรับประทานได้ ผลมีรสเปรี้ ยวหรื อหวาน มักจะมีแคลเซียม โปแทสเซียม
วิตามินเอ และ วิตามินซี มากเป็ นพิเศษ ถ้าผลไม้จาํ พวกนี้มี มะ อยูห่ น้า ต้องตัดคํา ส้ม ออก เช่น ส้ม
มะนาว ส้มมะกรู ด เป็ น มะนาว มะกรู ด
ประโยชน์ ของส้ ม
เปลือกส้ ม เป็ นเปลือกผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถ
ใช้ปรุ งเป็ นยา ไล่ยงุ ใช้ทาํ เป็ นเครื่ องหอม หรื อใช้ทาํ เป็ นอาหารได้ เช่น เปลือกส้มแช่อิ่ม หรื อเปลือก
ส้มเค็ม ที่นิยมรับประทานกันจนถึงทุกวันนี้ และเปลือกส้มยังมีประโยชน์สามารถใช้ภายในบ้านเรา
ได้มากมายอีกด้วย
ฟองนํา้ เปลือกส้ ม นําเปลือกส้มมาใช้แทนฟองนํ้าโดยการนํามาเช็ดถูเตาทําอาหารหรื ออ่าง
ล้างจานที่มีคราบมันและคราบสกปรกจากอาหาร แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า เตาทําอาหาร
และอ่างล้างจานก็จะไม่มนั และยังเงางามอีกด้วย
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ดับกลิน่ ถังขยะ วางเปลือกส้มที่ยงั ไม่แห้งลงในก้นถังขยะ เพราะกรดและกลิ่นของเปลือก
ส้มจะช่วยกําจัดเชื้อโรค ดับกลิ่นเหม็นและเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วย
ดับกลิน่ รองเท้ า นําเปลือกส้มที่แห้งแล้วมาฉี กเป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วนําไปใส่ ในถุงผ้าขนาดเล็ก
ที่มีลกั ษณะค่อนข้างโปร่ ง ซึ่งจะทําให้กลิ่นของเปลือกส้มระบายออกมาได้ จากนั้นนําถุงผ้าไปใส่ ไว้
ในรองเท้า เพราะถุงหอมจากเปลือกส้มจะช่วยดูดซับกลิ่น ทําให้รองเท้าไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
ถนอมนํา้ ตาลทรายแดง หัน่ เปลือกส้มที่ยงั ไม่แห้งเป็ นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2 ชิ้น แล้วนําไป
ใส่ ลงในขวดนํ้าตาลทราย เปลือกส้มจะช่วยให้น้ าํ ตาลทรายไม่จบั ตัวเป็ นก้อนแข็งแล้วสามารถหยิบ
มาใช้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
เปลือกส้ มทากันยุง ไล่ แมลง นําเปลือกส้มสดมาถูบริ เวณแขนและขา หรื อจุดที่ยงุ กัดเพราะ
เมื่อยุงได้กลิ่นส้มก็จะบินหนีไป หรื อวางเปลือกส้มโดยหงายเอาด้านที่เป็ นเนื้อส้มขึ้น บริ เวณที่มี
แมลง มด หรื อยุงมารบกวน ก็จะทําให้แมลงไม่มากวนใจอีกแล้ว
ควันไฟไล่ ยุง นําเปลือกส้มไปตากแดด 2-3 ครั้งจนแห้ง แล้วฉี กเป็ นชิ้นเล็กๆ จากนั้นจึง
นํามาสุ มไฟ เพื่อให้เกิดควันเข้าไปในบ้านช่วยให้ยงุ ไม่มารบกวน
สเปรย์ ทําความสะอาดอเนกประสงค์ ผสมเบคกิ้งโซดา 1 ส่ วน กับนํ้าสะอาด 3 ส่ วน จากนั้น
นําผลส้มลงไปล้าง 1 รอบ ปอกเปลือกส้มใส่ ขวดโหลจนแน่นและเติมนํ้าส้มสายชูลงไป หมักทิ้งไว้
ในบริ เวณที่มีอุณหภูมิเย็น 1 เดือน เมื่อครบกําหนดให้เขย่าขวดโหลแรงๆ สักพัก ใช้กระชอนกรอง
เอาแต่ น้ ํา ผสมกับนํ้า สะอาดในอัตราส่ ว น 50 ต่ อ 50 สุ ด ท้ายนําส่ ว นผสมที่ ไ ด้เ ทใส่ ขวดสเปรย์
ฉี ดทําความสะอาดบริ เวณที่มีคราบสกปรก โดยอาจจะเติมนํ้ามันหอมระเหยลงไปได้ตามใจชอบ
เทียนเปลือกส้ ม โดยผ่าส้มครึ่ งผลแล้วคว้านเอาเนื้ อส้มออกให้เหลือแต่แกนที่โผล่ข้ ึนมา
บริ เวณจุกของเปลือกส้ม เติมนํ้ามันพืชลงไปเล็กน้อยไม่ให้ท่วมแกนของผลส้ม แล้วจุดไฟบริ เวณ
แกนของผลส้ม เทียนจากเปลือกส้มนี้สามารถอยูไ่ ด้นานหลายชัว่ โมงและยังเพิ่มความดูดีให้กบั บ้าน
อีกด้วย
2.3 สรรพคุณของวัตถุดบิ ที่ใช้ ในโครงงาน
การทําโครงงาน กํายานสมุนไพรไทย วัตถุดิบถือเป็ นเรื่ องสําคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงศึกษาข้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบและสรรพคุณ เพื่อเป็ น
แนวทางในการทําผลิตภัณฑ์กาํ ยานสมุนไพรไทย
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2.3.1 มะกรู ด

รูปที่ 2.7 แสดงมะกรู ด
ที่มา https://medthai.com/มะกรู ด/
ชื่ อสามัญ

Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda

ชื่ อวิทยาศาสตร์

Citrus hystrix DC.

จัดอยู่ในวงศ์ ส้ม

(RUTACEAE)

สมุนไพรมะกรู ด มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะขู (แม่ฮ่องสอน), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), ส้ม
กรู ด ส้มมัว่ ผี (ภาคใต้) เป็ นต้น
มะกรู ดเป็ นสมุนไพรคู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน เพราะนิยมใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องแกง
ที่จาํ เป็ นอย่างขาดไม่ได้เลย ซึ่ งโดยปกติแล้วเรามักจะนิ ยมใช้ใบมะกรู ดและผิวมะกรู ดมาเป็ นส่ วน
หนึ่งของเครื่ องปรุ งอาหารหลายชนิด นอกจากมะกรู ด จะใช้เป็ นเครื่ องประกอบในอาหารต่างๆ แล้ว
ก็ ย งั มี ป ระโยชน์ ใ นด้า นอื่ น ๆ อี ก มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ นในด้า นของความงามและในด้า นของ
ยาสมุนไพร นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้บริ เวณบ้านอีกด้วย เพราะเชื่อว่าจะทําให้
ผูอ้ ยูอ่ าศัยมีความสุ ข โดยจะปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สารเคมีที่สาํ คัญที่พบได้ในผลมะกรู ดก็คือนํ้ามันหอมระเหย ซึ่ งมีท้ งั ในส่ วนของเปลือกผล
หรื อผิวมะกรู ดและในส่ วนของใบ โดยเปลือกผลจะมีน้ าํ มันหอมระเหยประมาณ 4% และในส่ วน
ของใบนั้นจะมีน้ าํ มันหอมระเหยอยูป่ ระมาณ 0.08% และยังสกัดยากกว่านํ้ามันในเปลือกผลอีกด้วย
แต่ก็ยงั มีจุดเด่นตรงที่น้ าํ มันจากใบจะมีกลิ่นมากกว่านั่นเอง จึงนิ ยมใช้ท้ งั นํ้ามันมะกรู ดทั้งจากใบ
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และเปลือกผล ซึ่ งนํ้ามันหอมระเหยนี้ก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและยังมีสรรพคุณ
เป็ นยา การใช้น้ าํ มันหอมระเหยมะกรู ดมาใช้ทาภายนอกหลังจากทาแล้วภายใน 4 ชัว่ โมง ไม่ควรให้
ผิวหนังบริ เวณที่ทานั้นสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจจะทําให้ผวิ หนังบริ เวณนั้นไหม้ได้
ประโยชน์ ของมะกรูด
สรรพคุณทางการรักษามะกรู ดมีสารต่อต้านอนุ มูลอิสระสู ง ช่ วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้
ร่ า งกายแข็ ง แรงและต้า นทานโรค นํ้ามัน หอมระเหยจากมะกรู ด มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด คลายความกังวล ทําให้จิตใจสงบนิ่ง ด้วยการสู ดดมผิวมะกรู ดหรื อนํ้ามันมะกรู ดจะช่วย
ได้ระดับหนึ่ ง แต่การใช้ไม่ควรจะใช้ความเข้มข้นมากกว่า 1% เพราะอาจจะทําให้เกิดการระคาย
เคืองช่ วยแก้อาการนอนไม่หลับ ใช้เป็ นยาบํารุ งหัวใจ ช่ วยแก้ลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ช่ วยแก้
อาการไอ ขับเสมหะ แก้อาเจียนเป็ นเลือด แก้ช้ าํ ใน ช่วยฟอกโลหิ ต ใบมะกรู ดมีสรรพคุณช่วยยับยั้ง
หรื อชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ ง ช่วยต่อต้านมะเร็ งได้ เนื่ องจากใบมะกรู ดนั้นอุดมไปด้วย
เบต้าแคโรทีน ช่วยแก้เสมหะเป็ นพิษ นํ้ามะกรู ดใช้แก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้ ใช้ปรุ งเป็ นยา
ช่วยขับลม ในลําไส้ แก้อาการจุกเสี ยด ท้องอืด แน่ นท้อง ช่วยแก้อาการปวดท้องหรื อใช้เป็ นยาแก้
ปวดท้อง ในเด็กอ่อน ช่วยขับระดู ขับลม ช่วยกระทุง้ พิษ ช่วยรักษาฝี ภายใน (ราก) ช่วยยับยั้งการ
เจริ ญเติ บโตของจุ ลิน ทรี ยไ์ ด้เ ป็ นอย่างดี นํ้ามัน มะกรู ดมี ฤทธิ์ อ่อนๆ ช่ ว ยยับยั้งการหดเกร็ งของ
กล้ามเนื้อได้
สรรพคุณของกลิน่ เพื่อลดกลิน่ อับ
มะกรู ดนั้นเป็ นสมุนไพรชนิ ดหนึ่ งที่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่ องกลิ่นอับชื้ นได้เป็ นอย่างดี
หาได้ง่ายตามท้องตลาด และมีราคาที่ไม่แพง ถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นอับชื้นตามร้านค้าชั้นนํา
มะกรู ดยังสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่าง อาทิเช่น
1. นํามะกรู ดสดๆ มาผ่าเป็ นซี ก แล้วเอาไปวางไว้ตามจุดที่ตอ้ งการ กลิ่นของมะกรู ดจะช่วย
ดับกลิ่นเหม็นของห้องได้เป็ นอย่างดี เพราะในผิวของมะกรู ดมีสารหอมระเหย ซึ่ งถือเป็ น
สมุนไพรไทยที่ไม่เป็ นอันตรายกับการสู ดดมกลิ่น แถมกลิ่นของมะกรู ดยังทําให้เราสดชื่น
ได้อีกด้วย
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2. ผ่ามะกรู ดให้เป็ นชิ้นๆ แล้วก็นาํ ไปวางไว้ตามชักโครก หรื อตามส่ วนต่างๆในห้องนํ้า
มะกรู ดจะช่วยดับกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ได้เป็ นอย่างดี
3. มะกรู ดยังดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของเท้า โดยการนํามาผสมกับขิง ข่า และเกลือใน
ปริ มาณเท่าๆกัน ต้มให้น้ าํ อุ่นแล้วแช่เท้าลงไปประมาณ 15 นาที ก็จะช่วยลดกลิ่นอับที่เท้า
และช่วยคลายความเมื่อยล้าได้
4. หากนําผิวมะกรู ด ตะไคร้หอม ถ่านบด และสารส้ม อย่างละ 1 ส่ วน ห่ อด้วยผ้าขาวบาง
นําไปวางไว้ในตูร้ องเท้า หรื อวางในรองเท้า ก็จะช่วยดูดกลิ่นอับจากรองเท้าได้
5. นําลูกมะกรู ดหั่นเป็ นชิ้นๆ นําไปวางบริ เวณอ่างล้างจาน จะทําให้ลดกลิ่นอับ หรื อกลิ่น
เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ได้เป็ นอย่างดี
6. หัน่ ลูกมะกรู ดเป็ นชิ้นๆ นําไปไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า มะกรู ดนั้นจะสามารถลดกลิ่นอับชื้นที่อยูใ่ น
ตูเ้ สื้ อผ้าได้เป็ นอย่างดี
7. หั่นลูกมะกรู ด หรื อ นําใบมะกรู ดฉี ก ไปใส่ ไว้ในรถ จะช่ วยกลบกลิ่นอับภายในรถได้
เนื่ องจากเหล่าสมุนไพรต่างๆ จะมีน้ าํ มันหอมระเหยตามธรรมชาติ และกลิ่นดอกไม้และ
สมุนไพร ยังช่วยให้ผอ่ นคลาย
8. หัน่ ลูกมะกรู ดเป็ นชิ้นๆ ไปวางไว้แถวถาดทรายแมว (ทรายแมวที่ไว้ใช้สาํ หรับปั สสาวะ
หรื ออุจาระแมว) มะกรู ดจะช่วยดับกลิ่นของปัสสาวะหรื ออุจจาระแมว ได้เป็ นอย่างดี
9. หัน่ มะกรู ด นําไปบริ เวณถังขยะ จะช่วยลดกลิ่นเหม็นอับ บริ เวณถังขยะได้เป็ นอย่างดี
10. นําลูกกมะกรู ดผ่าครึ่ ง แล้วนําไปวางหงายในตูเ้ ย็น สามารถดับกลิ่นเหม็นอับของตูเ้ ย็น
ได้ และยังทําให้ตูเ้ ย็นมีกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วย
11. บีบนํ้ามะกรู ดมาเช็ดในไมโครเวฟ ช่วยให้ไมโครเวฟสะอาดและทําให้ขจัดกลิ่นเหม็น
อับในไมโครเวฟ
12. หั่ น มะกรู ด เป็ นชิ้ น หรื อ ฉี ก ใบมะกรู ด เป็ นชิ้ น ๆไปวาง ตามจุ ด ต่ า งๆในห้ อ งครั ว
จะแก้ปัญหาเรื่ องกลิ่นอับ กลิ่นอาหารในครัวได้เป็ นอย่างดี
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2.3.2 กํายาน (frankincense)

รูปที่ 2.8 แสดงกํายาน
ที่มา https://medthai.com/กํายาน/
ชื่ อสามัญ

Siam Benzoin (กํายานญวน), Sumatra Benzoin (กํายานสุ มาตรา)

ชื่ อวิทยาศาสตร์

Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich (กํายานญวน), Styrax benzoin
Dryand., Styrax paralleloneurus Perkins (กํายานสุ มาตรา)

จัดอยู่ในวงศ์

STYRACACEAE

สมุ น ไพรกํา ยาน มี ชื่ อ ท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ ว่า เกลื อ ตานตุ่ น (ศรี ส ะเกษ), ชาติ ส มิ ง ซาดสมิ ง
(นครพนม), กําหยาน (ภาคเหนื อ), กํายานไทย กํายานต้น (ภาคกลาง), กํามะแย กํายานสุ มาตรา
(นราธิ วาส, มาเลเซี ย), สะดาน (เขมร-สุ รินทร์ ), เบนซอย (นอกประเทศ), เซ่ พอบอ (กะเหรี่ ยงเชียงใหม่), เข้ว (ละว้า-เชียงใหม่), อานซีเซียง (จีนกลาง) เป็ นต้น
ลักษณะของต้ นกํายาน
ต้นกํายาน จัดเป็ นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสู งได้ประมาณ 10-20
เมตร เปลือกลําต้นเป็ นสี เขียวเทาหรื อสี หม่น ตามกิ่งก้านมีขนสี เหลืองเล็กน้อย มีเขตการกระจาย
พันธุ์ทวั่ ไปในแถบเขตร้อน เช่น แหลมมลายู เกาะสุ มาตรา เกาะชวา เกาะบอนิ โอ และในประเทศ
ไทย
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ใบกํายาน ใบเป็ นใบเดี่ยว ออกเรี ยงสลับ ลักษณะของใบเป็ นรู ปไข่ยาวเรี ยว ปลายใบแหลม
ขอบใบหยักเล็กน้อย แผ่นใบมีขนสี ขาวเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-6 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 6-10 เซนติเมตร ส่ วนก้านใบยาวประมาณ 6-10 มิลลิเมตร
ดอกกํายาน ออกดอกเป็ นกระจุกหรื อเป็ นช่อตามง่ามใบ ดอกเป็ นสี ชมพู-แดง หรื อสี ขาว มี
กลีบ 5 กลีบ ด้านในของดอกจะเป็ นสี ชมพูถึงสี แดงเข้ม ด้านนอกเป็ นสี ขาว ดอกมีเกสรเพศผู ้ 10 อัน
และดอกมีขน
ผลกํายาน ผลมีลกั ษณะเป็ นรู ปไข่หรื อกลมเล็กน้อย ผิวแข็งมีสีน้ าํ ตาล ยาวประมาณ 10-12
มิลลิเมตร มีขนขึ้นประปราย ภายในผลมีเมล็ด 1-2 เมล็ด
ชนิดของกํายาน
กํา ยาน คื อ ยางหรื อชัน นํ้ามัน (Oleoresin) ที่ ไ ด้จ ากพืชในสกุล Styrax หลายชนิ ด คําว่า
"กํายาน" มาจากภาษามลายูวา่ “Kamyan” อ่านว่า “กํา-มิ-ยาน” โดยกํายานที่มีขายในท้องตลาดจะมี
อยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิด คือ

รู ปที่ 2.9 Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich
ที่มา http://herbanwmex.net/portal
กํา ยานญวน หรื อ กํา ยานหลวงพระบาง (Siam Benzoin) เป็ นกํา ยานที่ ไ ด้จ ากพื ช ชนิ ด
Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich ซึ่ งคล้ายคลึ งกับพืชชนิ ดทั้งสองชนิ ดแรก ลักษณะเป็ นเม็ด
กลมรี ขนาดเล็ก ส่ วนมากมีความยาวน้อยกว่า 2-3 เซนติเมตร ทึบแสง เปราะ ชั้นในมีสีน้ าํ นมขาว
ขนาดเล็ก แต่เมื่อเก็บไว้นาน ๆ จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็ นสี แดงปนนํ้าตาล ใส หรื อทึบแสง กํายานชนิดนี้
เป็ นกํายานชนิ ดที่ดีที่สุด เพราะกํายานชนิ ดนี้ ส่งออกขายจากเมืองของราชอาณาจักรสยาม ในทาง
การค้ า กํ า ยานชนิ ดนี้ จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ดเป็ นเม็ ด กลมรี เม็ ด ไม่ ติ ด กั น
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(Tear Siam Benzoin) และชนิ ดที่เป็ นเม็ด ๆ ติดกันเป็ นก้อน มีลกั ษณะเป็ นก้อนเหลี่ยมตามลักษณะ
ของหี บไม้ที่บรรจุ (Block Siam Benzoin) แต่ ชนิ ด ที่ ดี ที่สุด คื อ ชนิ ด ที่ เ ป็ นเม็ด กลมรี เกาะติ ด กัน
หลวมๆ ไม่แน่น ถ้าเป็ นชนิดธรรมดาจะเป็ นเม็ดกลมรี ติดกันแน่น กํายานชนิดนี้นิยมใช้เป็ นสารให้
คงกลิ่น (fixative) ในนํ้าหอม สบู่ ครี ม สารซักฟอก เป็ นต้น

รูปที่ 2.10 Styrax benzoin Dryand
ที่มา https://www.flickr.com
กํา ยานสุ ม าตรา (Sumatra Benzoin) เป็ นกํา ยานที่ ไ ด้จ ากพื ช 2 ชนิ ด คื อ Styrax benzoin
Dryand. และ Styrax paralleloneurus Perkins กํายานชนิ ดนี้ จะมี ลกั ษณะแตกต่างจากกํายานญวน
ตรงที่ มีสีเทามากกว่า ไม่ ค่อยมี ส่วนที่ เป็ นก้อนกลมๆ รี ๆ มักมี เศษไม้และของอื่ นๆ ปนอยู่ และ
มีความหอมน้อยกว่ากํายานญวน
ส่ วนวิธีการเก็บยางนั้นจะทําได้โดยการใช้มีดหรื อของมีคมสับฟันไปตรงลําต้นหรื อเปลือก
เพื่อให้ยางออกมา แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 60 วัน เพื่อให้ยางแห้งแข็งแล้วจึงค่อยแกะออกจากลํา
ต้น ซึ่ งเรี ยกว่า "Tear" โดยยางของกํายานที่นาํ มาใช้ทาํ ยานั้นให้เลือกเอาแต่ตน้ ที่มีอายุประมาณ 3-6
ปี เพราะในช่ วงนี้ ยางที่ออกมาจะมีสีขาวบริ สุทธิ์ และมีกลิ่นหอม ซึ่ งจัดว่าเป็ นยางชั้นหนึ่ ง หรื อที่
เรี ยกว่า "Head benzoin" ส่ วนต้นที่มีอายุประมาณ 7-9 ปี ยางที่ออกมาจะเป็ นสี น้ าํ ตาล เรี ยกว่า "Belly
benzoin" และสําหรับต้นที่มีอายุมากกว่า 9 ปี ขึ้นไป ยางที่ได้น้ นั จะเป็ นสี น้ าํ ตาลดํา เรี ยกว่า "Foot
benzoin" ซึ่งเป็ นยางที่สกปรก
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หมายเหตุ : กํา ยานมี ห ลายชนิ ด ของประเทศไทยคื อชนิ ด Styrax benzoin Dryand. ของ
ประเทศเวียดนามคือชนิ ด Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich ทั้งสองชนิ ดนี้ สามารถนํามาใช้
แทนกันได้
สรรพคุณของกํายาน
ยางที่ได้จากต้นหรื อเปลือก เรี ยกว่า "กํายาน" มีรสเผ็ดขม สุ ขมุ มีกลิ่นหอม ออกฤทธิ์ต่อตับ
หัวใจ และธาตุ ใช้เป็ นยาแก้การหายใจไม่สะดวก แน่ นหน้าอก ช่ วยทําให้เลือดลมหมุนเวียนได้
สะดวก แก้เป็ นลมเฉี ยบพลัน ใช้เป็ นยาบํารุ งหัวใจ ช่วยขับเสมหะ ยางจากต้นใช้เป็ นยาแก้หลอดลม
อักเสบ หากนํากํายานมาแช่กบั แอลกอฮอล์ มาตั้งบนนํ้าร้อน แล้วสู ดไอที่ระเหยออกมา จะช่วยขับ
เสมหะและแก้หลอดลมอักเสบได้ ใช้เป็ นยาขับลม แก้จุกเสี ยด ปวดแน่นใต้หน้าอก ยางมีสรรพคุณ
เป็ นยาแก้น่ิ ว ขับปั สสาวะ ใช้เป็ นยาแก้โรคผิวหนัง ด้วยการนํากํายานไปเผาไฟ แล้วใช้ควันรม
ยางใช้ผสมกับขี้ผ้ ึง ใช้เป็ นยาทาแก้โรคเชื้อรา ช่วยฆ่าเชื้อรา แก้น้ าํ กัดเท้า ใช้ทาแผล บ้างใช้ผสมกับ
แอลกอฮอล์ นํามาใส่ แผลสด แผลนํ้ากัด และช่วยแก้อาการคัน ใช้เป็ นยาสมานแผล ช่วยดับกลิ่นเน่า
เหม็นทุกประเภท ใช้เป็ นยาแก้โรคชักกระตุกในเด็ก ใช้เข้ากับตํารายาจีน เป็ นยารักษาโรคหัวใจ และ
มีประสิ ทธิ ภาพแก้จุกเสี ยด แน่ นหน้าอก รวมถึงอาการหน้ามืดตาลายในคนที่เป็ นโรคหัวใจ ขนาด
และวิธีใช้ : ใช้ภายในครั้งละ 0.5-1.5 กรัม นํามาบดให้เป็ นผงรับประทาน ส่ วนการใช้ภายนอกให้
ใช้ได้ตามความต้องการ
ประโยชน์ ของกํายาน
ยางใช้เผาเอาควันอบห้อง จะช่วยฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เป็ นยาไล่ยงุ ไล่ริ้นไร มดและแมลง
ได้ กํายานมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นยากันบูดได้ จึงมักถูกนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมในตํารับยาแผนโบราณ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งกลิ่นและกันบูด ใช้ปรุ งนํ้าอบไทย โดยการเผากํายานบนก้อนถ่านที่ไฟ
ลุกแดง แล้วใช้อบ เช่น อบนํ้าดอกไม้ นํ้าที่อบกํายานแล้วโบราณจะนํามาปรุ งกับเครื่ องหอมอื่นๆ
ทําเป็ นนํ้าอบไทย นอกจากนี้ ยงั ใช้กาํ ยานเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของเทียนอบ ธู ปหอม กระแจะ
เครื่ องหอมอื่นๆ และยังใช้ทาํ เครื่ องสําอางได้อีกด้วย เนื่องจากกํายานสามารถต้านการสลายตัวของ
ไขมันต่างๆ ได้ดี มันจึงถูกนํามาใช้ผสมกับไขมันที่ใช้เป็ นยาพื้นสําหรับเตรี ยมยาขี้ผ้ งึ ต่างๆ
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ในปัจจุบนั การบําบัดรักษาสุ ขภาพด้วยกลิ่นหอมหรื ออโรมาเธอราพี (Aromatherapy) กําลัง
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก และหนึ่งในกลิ่นหอมที่ถูกนํามาใช้กนั มากก็คือ “กํายาน” ซึ่งสามารถ
ช่วยลดความเครี ยด ผ่อนคลายความวิตกกังวล และทําให้รู้สึกสบายใจขึ้น
2.3.3 จันทน์ เทศ

รูปที่ 2.11 แสดงจันทน์เทศ
ที่มา https://medthai.com/จันทน์เทศ/
ชื่ อสามัญ

Nutmeg

ชื่ อวิทยาศาสตร์

Myristica fragrans Houtt.

ชื่ อพ้องวิทยาศาสตร์

Myristica officinalis L. f.Myristica aromatica Lam., Myristica moschata
Thunb.

จัดอยู่ในวงศ์ จนั ทน์ เทศ MYRISTICACEAE
สมุนไพรจันทน์เทศ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า จันทน์บา้ น (ภาคเหนื อ, เงี้ยว-ภาคเหนื อ), โย่ว
โต้วโค่ว โร่ วโต้วโค่ว (จีนกลาง), เหน็กเต่าโข่ว (จีนแต้จิ๋ว) ปาลา (มาเลเซีย) เป็ นต้น ลูกจันทน์เทศมี
ชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษว่า Nutmeg หรื อ Myristica ส่ วนดอกจันทน์เทศเรี ยกว่า Macis หรื อ Mace
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ลักษณะของจันทน์ เทศ
ต้นจันทน์เทศ มีถ่ินกําเนิดในหมู่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเป็ นไม้พมุ่ ยืนต้น
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีความสู งของต้นประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลําต้นเรี ยบเป็ นสี
เทาอมดํา เนื้ อไม้สีนวลหอมเพราะมี น้ าํ มันหอมระเหย โดยต้น จัน ทน์เ ทศสามารถขึ้ นได้ในดิ น
เกื อบทุกชนิ ด แต่ ดินที่ เหมาะกับการเจริ ญเติ บโตคือดิ นร่ วนปนทรายที่ มีอินทรี ยว์ ตั ถุ สูง โดยจะ
เจริ ญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ของไทย สามารถขึ้นได้
ในพื้นที่ที่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 900 เมตร และนิยมขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการเพาะเมล็ด
ในปัจจุบนั พบว่ามีการปลูกทัว่ ไปในเขตเมืองร้อน ในประเทศไทยจะพบได้มากทางภาคใต้
ใบจันทน์เทศ ใบเป็ นใบเดี่ยวออกเรี ยงสลับ ลักษณะของใบเป็ นรู ปรี หรื อรู ปไข่กลมรี ปลาย
ใบแหลม โคนใบสอบ ส่ วนขอบใบเรี ยบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ
10-15 เซนติเมตร เนื้อใบแข็ง หลังใบเรี ยบเป็ นมันและเป็ นสี เขียวอมสี เหลืองอ่อน ส่ วนท้องใบเรี ยบ
และเป็ นสี เขียวอ่อน ส่ วนก้านใบยาวประมาณ 6-12 มิลลิเมตร
ดอกจันทน์เทศ ออกดอกเป็ นช่อ ช่อละประมาณ 2-3 ดอก หรื อออกเป็ นดอกเดี่ยว โดยจะ
ออกตามซอกใบ ดอกเป็ นสี เหลืองอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกัน ดอกเป็ นรู ปคนโทควํ่า ปลายกลีบแยก
ออกเป็ น 4 แฉกแหลม ดอกเป็ นแบบแยกเพศกัน อยู่คนละต้น ช่ อดอกเพศผูย้ าวประมาณ 2.5-5
เซนติเมตร ดอกเป็ นสี เหลืองอมขาว ลักษณะเป็ นรู ปไข่กลมรี ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ส่ วนอีก
ข้อมูลหนึ่ งระบุว่า ดอกเพศผูจ้ ะเกิดเป็ นกลุ่มๆ ส่ วนดอกเพศเมียจะเกิดเป็ นดอกเดี่ยว และดอกเพศ
เมียจะมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู ้ โดยต้นตัวเมียเท่านั้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ส่ วนต้นเพศผู ้
จะปลูกไว้เพื่อผสมเกสรกับต้นตัวเมียเท่านั้น โดยมักจะปลูกต้นตัวผูแ้ ละต้นตัวเมียในอัตราส่ วน
1 : 10 เท่านั้น
ผลจันทน์เทศ ผลเป็ นผลสด ค่อนข้างฉํ่านํ้า ลักษณะของผลเป็ นรู ปทรงค่อนข้างกลม รู ปร่ าง
คล้ายกับลูกสาลี่ ยาวประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร เปลือกผลเรี ยบเป็ นสี เหลืองนวล สี เหลืองอ่อน หรื อ
สี แ ดงอ่ อ น เมื่ อ ผลแก่ แ ตกอ้า ออกเป็ น 2 ซี ก ภายในผลมี เ มล็ด ลัก ษณะกลม ยาวประมาณ 2-3
เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร เมล็ดเป็ นสี น้ าํ ตาล เนื้อและเปลือกแข็ง
มีจาํ นวน 1 เมล็ดต่อผล
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เมล็ดจันทน์เทศ โดยทัว่ ไปแล้วเราจะเรี ยกเมล็ดว่า "ลูกจันทน์" (Nutmeg) และเมล็ดจะมีเยือ่
หุ ้มหรื อรกหุ ้มเมล็ดสี แดงส้ม มีกลิ่นหอม ซึ่ งเราจะเรี ยกรกหุ ้มเมล็ดว่า "ดอกจันทน์" (Mace) โดยมี
ลักษณะเป็ นริ้ วสี แดงจัด รู ปร่ างคล้ายร่ างแห เป็ นแผ่นบางมีหลายแฉกหุม้ เมล็ด โดยจะรัดติดแน่นอยู่
กับเมล็ด เมื่อนํามาแกะแยกออกจากเมล็ด รกที่แยกออกมาสดๆ จะมีสีแดงสด และเมื่อทําให้แห้งสี
ของรกจะเปลี่ ย นเป็ นสี เ หลื องอ่ อนหรื อเป็ นสี เ นื้ อ ผิว เรี ย บและเปราะ มี ความยาวประมาณ 3-5
เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตรและมีความหนาประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม รส
ขมฝาดและเผ็ดร้อน
สรรพคุณของจันทน์ เทศ
ดอกจันทน์ (รกหุ้มเมล็ด) และลูกจันทน์ (เมล็ด) มีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอม เป็ นยาร้อน
เล็กน้อย โดยออกฤทธิ์ ต่อลําไส้และม้าม ใช้เป็ นยาทําให้ธาตุและร่ างกายอบอุ่น ช่วยบํารุ งธาตุใน
ร่ างกาย แก้ธาตุอ่อน ช่วยแก้ธาตุพิการ ช่วยกระจายเลือดลม ช่วยบํารุ งหัวใจช่วยทําให้เจริ ญอาหาร
แก้อาการเบื่ออาหาร ช่วยแก้อาการหอบหื ด ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ช่วยแก้ดีซ่าน ช่วยแก้อาการ
ร้อนใน ช่วยทําให้ชุ่มคอ แก้อาการกระหายนํ้า ช่วยแก้เลือดกําเดาไหลออก ช่วยขับเสมหะ ช่วยแก้
อาการคลื่นไส้อาเจียน ช่วยแก้ลมจุกเสี ยดแน่นท้อง ช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยแก้อาการท้องร่ วง
ช่วยแก้อาการปวดมดลูก ช่วยแก้ตบั พิการ ช่วยบํารุ งนํ้าดี ช่วยรักษาม้ามหรื อไตพิการ ช่วยแก้ผื่นคัน
ช่วยบํารุ งผิวหนัง บํารุ งผิวหนังให้สวยงาม
ลูกจันทน์ (เมล็ด) ตามตําราการแพทย์แผนจีน ลูกจันทน์มีรสเผ็ดและอุ่น มีฤทธิ์ ให้ความ
อบอุ่นแก่กระเพาะอาหาร ทําให้หมุนเวียนได้ดี ช่วยแก้อาการปวดกระเพาะอาหาร ช่วยระงับอาการ
ท้องร่ วง แก้อาการท้องร่ วงเรื้ อรัง อันเนื่องมาจากม้ามและไตพร่ องและเย็นเกินไป และมีฤทธิ์ในการ
สมานลําไส้ ลูกจันทน์มีรสหอมออกฝาด เป็ นยาบํารุ งโลหิ ต ลูกจันทน์ช่วยทําให้นอนหลับได้และ
นอนหลับสบาย ช่วยแก้อาการสะอึก ช่วยแก้อาการท้องเสี ยอันเนื่องมาจากธาตุเย็นพร่ อง ช่วยแก้บิด
ใช้เป็ นยาสมานลําไส้ กระเพาะและลําไส้ไม่มีแรง หรื อขับถ่ายบ่อย ช่วยในการคุมกําเนิด
ดอกจันทน์ (รกหุ้มเมล็ด) สรรพคุณบํารุ งโลหิ ต ช่วยแก้ลม ขับลม ช่วยแก้อาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ
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จั น ทน์ เ ทศ (แก่ น ) เป็ นยาลดไข้ แก้ไ ข้ แก้ไ ข้ดี เ ดื อด ไข้ที่ เ กิ ด จากไวรั ส ช่ ว ยแก้อ าการ
กระสับกระส่ าย ตาลอย ช่วยบํารุ งตับและปอด แก้อาการร้อนในกระหายนํ้า บํารุ งหัวใจ บํารุ งปอด
บํารุ งตับ และช่วยแก้พยาธิบาดแผล
จันทน์ เทศ (เปลือกเมล็ด) ช่วยแก้ทอ้ งอืด แก้อาการปวดท้อง ช่วยสมานบาดแผลภายใน
จันทน์ เทศ (ผล) จัดอยูใ่ นตํารับยา "พิกดั ตรี พิษจักร" ซึ่งเป็ นตํารับยาที่ประกอบไปด้วยตัวยา
3 ชนิ ด ได้แก่ ผลจันทน์เทศ กานพลู และผลผักชี ลอ้ ม โดยเป็ นตํารับยาที่ช่วยบํารุ งโลหิ ต แก้ธาตุ
พิการ แก้พิษเลือด แก้ลม แก้อาการจุกเสี ยด
ประโยชน์ ของจันทน์ เทศ
ลูกจันทน์ (เมล็ด) และดอกจันทน์ (รกหุ้มเมล็ด) มีรสและกลิ่นคล้ายกัน สามารถนํามาใช้
เป็ นเครื่ อ งเทศเพื่ อ ช่ ว ยแต่ ง กลิ่ น อาหารได้ โดยเฉพาะดอกจัน ทน์ จ ะมี เ นื้ อ หนา ใช้เ ป็ นได้ท้ ัง
เครื่ องเทศและเครื่ องปรุ ง ให้ลิ่นรสที่นุ่มนวลกว่าแบบเมล็ดชาวอาหรับนิยมนํามาใส่ อาหารประเภท
เนื้อแพะหรื อเนื้อแกะ ส่ วนทางยุโรปจะใช้ใส่ อาหารทั้งคาวและหวาน ส่ วนชาวดัตซ์นาํ มาใส่ ในแมส
โปเตโต้ สตู กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปลี ฟรุ ตพุดดิ้ง ฯลฯ ชาวอิตาลีจะนํามาใส่ ในอาหารจานผักรวม
ไส้กรอก เนื้ อลูกวัว และพาสต้า สําหรับอาหารทัว่ ไปของชนชาติในหลายๆ ชาติที่ใส่ ท้ งั ลูกจันทน์
และดอกจันทน์กไ็ ด้แก่ เค้กผลไม้ เค้กนํ้าผึ้ง ฟรุ ตพันช์ ฟรุ ตเดสเสิ ร์ต พายเนื้อ ประเภทอาหารจานไข่
และชีส ส่ วนเมล็ดลูกจันทน์บดเป็ นผง ก็จะนํามาใช้โรยหน้าเพื่อให้มีกลิ่นหอมกับขนมปั ง บัตเตอร์
พุดดิง ช็อกโกแลตร้ อน เป็ นต้น และทางภาคใต้ของบ้านเราจะใช้เนื้ อผลสดกินเป็ นของขบเคี้ยว
ร่ วมกับนํ้าปลาหวานหรื อพริ กเกลือ มีรสออกเผ็ดและฉุ นจัดสําหรับผูไ้ ม่เคยกิน แต่เมื่อคุน้ เคยแล้ว
จะติดรส
นํ้ า มั น ลู ก จั น ทน์ (Nutmeg oil or myristica oil) ที่ ไ ด้จ ากการกลั่น ลู ก จัน ทน์ ด้ว ยไอนํ้า
สามารถนํามาไปใช้แต่งกลิ่นผงซักฟอก ยาชะล้าง สบู่ นํ้าหอม ครี มและโลชัน่ บํารุ งผิวได้ หรื อเอา
เมล็ดมาสกัดเป็ นนํ้ามันหอมระเหย นํามาใช้ทาํ เป็ นยาดม ใช้ดมแก้อาการหวัด แก้อาการวิงเวียนหน้า
มืดตาลาย
ลูกจันทน์ และดอกจันทน์ สามารถนํามาใช้ในการปรุ งอาหาร โดยนําไปผสมกับขนมปั ง
เนย แฮม ไส้กรอก เบคอน เนื้ อตุ๋นต่าง ๆ แกงกะหรี่ แกงมัสมัน่ นํ้าพริ กสําเร็ จรู ป หรื อนําไปใช้
ในผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์ เพื่อช่ วยในการถนอมอาหาร ส่ วนเนื้ อผลของจันทน์เทศก็สามารถนําไป
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ทําเป็ นอาหารได้หลากหลายรู ปแบบ แต่ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลายหรื อรู ้จกั กันมากนัก เพราะการเอาไป
แปรรู ปยังมีไม่มาก อีกทั้งรสชาติก็ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร โดยผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากเนื้ อผลจันทน์เทศจะพบ
ได้มากในประเทศอินโดนีเซียและสําหรับในส่ วนของเมล็ด ชาวบ้านจะนําเมล็ดที่แห้งแล้วมาขูดผิว
ออก ก่อนนํามาใช้ก็กะเทาะเอาเปลือกออก แล้วเอาเนื้ อในเมล็ดมาทุบให้แตกกระจาย คัว่ ให้หอม
แล้วป่ นเป็ นผงใส่ แกงคัว่ ทั้งแบบคัว่ ไก่ คัว่ หมู คัว่ เนื้อ หรื อใส่ ในแกงกะหรี่ ข้าวหมกไก่ เป็ นต้น
ลูกจันทน์เป็ นผลไม้ที่มีรสชาติแปลก คือ มีรสหวาน ร้อน สามารถนํามาตากแห้งใช้ทาํ เป็ น
ลู กจันกรอบ หรื อนํามาเชื่ อมกับนํ้าตาลก็จะมี กลิ่ นหอมหวานน่ ารั บประทาน ส่ วนเนื้ อหุ ้มเมล็ด
ก็สามารถนํามาบริ โภคได้เช่นกัน โดยนํามาทําเป็ นจันทน์ฝอย จันทน์เทศเส้น จันทน์ดอง จันทน์เทศ
แช่อิ่ม จันทน์เทศหยี เนื้อจันทน์เทศตากแห้ง แยมจันทน์เทศ ฯลฯ
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2.3.4 โกบั๊ว หรื อ ยางบง

รูปที่ 2.12 แสดงยางบง
ที่มา http://www.monmai.com/ยางบง/
ชื่ อสามัญ

ยางบง

ชื่ อพืน้ เมือง

บงปง มง หมี ยางบง

ชื่ อวิทยาศาสตร์

Persea kurzii Kosterm.

ชื่ อวงศ์

LAURACEAE
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ยางบงเป็ นไม้ที่ข้ ึนอยู่ในป่ าดิบแล้ง ป่ าเต็งรัง เป็ นไม้ที่ไม่ผลัดใบ มีมากในบางจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือแถบจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ในป่ าดงดิบสามารถพบได้
โดยเฉพาะในแถบที่มีฝนตกชุกมากๆ เป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลาง อยูใ่ นวงศ์ LAURACEAC สู งเต็มที่
ไม่เกิน 15 เมตร ลําต้นตรง เปลือกต้นเรี ยบสี เทาแก่ ทรงต้นเป็ นพุม่ แตกกิ่งก้านมาก
ลักษณะของยางบง
ไม้ เป็ นไม้ที่มีเรื อนยอดเป็ นพุม่ กว้างเปลือกค่อนข้างหนาสี เทา เปลือกในมีสีขาวและสี แดง
ใบ เป็ นใบเดี่ยว ขึ้นเวียนสลับตามกิ่ง ทรงรี โคนสอบ ปลายใบแหลม มีเส้นแขนงใบ 7-11 คู่
บางเส้นมีเส้นแยกออกด้วย
ดอก ออกเป็ นช่อตามซอกใบ และปลายกิ่ง ดอกจะมีขนาดเล็กสี เหลือง
ผล ทรงกลมขนาดเล็ก คล้ายผลหว้า เมื่อสุ กจะสี ดาํ มีเยื่อหุ ้ม ด้านในมีเมล็ดเดี่ยว กลมเล็ก
คล้า ยผลหว้า มี เ ยื่ อ หุ ้ ม ผล เมล็ ด มี เ มล็ ด เดี่ ย ว สามารถผลิ ต กล้า ไม้ไ ด้ ก ล้า เดี ย วต่ อ หนึ่ งผล
เส้นผ่าศูนย์กลางของเมล็ดประมาณ 0.4 - 0.7 ซม. เปลือกเมล็ดเมื่อแก่ล่อนได้ผวิ ในมีน้ าํ มันเล็กน้อย
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปั กชํากิ่ง ขึ้นได้ดีในทุกสภาพดิน ชอบความชื้นและแสงแดด
ปานกลาง
ประโยชน์ ของยางบง
เนื้ อไม้นิยมใช้ไม้บงทําเครื่ องมือเครื่ องใช้ เปลือก บดให้ละเอียดผสมขี้เลื่อยและการใช้ทาํ
ธูป และผสมกํามะถันใช้ทาํ ยากันยุงได้ดี ปกติจะใช้เปลือกได้เมื่ออายุ 6-7 ปี ยางไม้บงมีน้ าํ ยางเมือก
ใสขาวเหมือนนมสด ใช้อุดรอยรั่วต่างๆ ได้ดี ใช้เป็ นส่ วนผสมในการทําฟิ ล์มภาพยนตร์ ในสมัยก่อน
ใช้ยางบงโอบรอบโคนเสาไม้ซ่ ึงสามารถป้องกันปลวก มอด มด เจาะกินเนื้อไม้ และยังใช้ไม้ยางบน
เป็ นส่ วนผสมในการก่อสร้าง เช่นเดียวกับการใช้ปูนซี เมนต์ในปั จจุบนั การแปรรู ป ใช้เปลือก ไม้บง
บดให้ละเอียดผสมขี้เลื่อยและการใช้ทาํ รู ปและผสมกํามะถันใช้ทาํ ยากันยุงได้ดี ปกติจะใช้เปลือกได้
เมื่ออายุ 6-7 ปี
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2.3.5 นํา้ มันหอมระเหยมะกรูด

รู ปที่ 2.13 แสดงนํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด
ที่มา https://idofragrance.com/
ชื่ อทั่วไป

นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด(เขียว) Kapffir Lime Essential Oil

ชื่ อวิทยาศาสตร์

Citrus Hystrix

นํ้ามันหอมระเหยกลัน่ จากผิวมะกรู ดไทย มีลกั ษณะใสมีสีเหลืองอ่อนๆ กลิ่นหอมสดชื่ น
เฉพาะตัวมีคุณสมบัติทางสมุนไพรมากมาย ช่ วยรักษาอาการปวดระคายเคือง และอาการผิวหนัง
อักเสบต่างๆ ได้ดี ทางอโรมาช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น กระจายนํ้ามัน
หอมระเหยในอากาศให้สะอาดสดชื่น ป้องกันการติดเชื้อ ทาเดินหายใจ ผสมในตัวครี มหรื อโลชัน่
ใช้ทาบํารุ งให้ชุ่มชื่ นนุ่ มเนี ยน มีคุณสมบัติในการช่ วยทําให้ผมดกดําเป็ นเงางาม นิ้ มสลวย รักษา
อาการคันศรี ษะ ป้ องกันรังแค มะกรู ดมีสรรพคุณในการไล่แมลง เพราะในมะกรู ดมีน้ าํ มันหอม
ระเหย Cilronellal อยูจ่ าํ นวนมาก ทั้งที่ผิวและใบ รวมทั้งยังมีกรดซิ ตริ กในนํ้าของผลมะกรู ด และยัง
มีสารประกอบอินทรี ยอ์ ื่น ๆ เช่น Sabinene Citronrllyl-Flortate, Citronella ,Linalool, Lso – pulegol
ซึ่งช่วยขับไล่แมลงต่างๆรวมทั้งยุงได้อย่างดี
นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ดเป็ นการนําเอามะกรู ดมาสกัดออกเป็ นนํ้ามันหอมระเหย เพื่อ
ใช้ในกิจการของสปา มะกรู ดที่สกัดออกมาจะให้น้ าํ มันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอม ซึ่ งสามารถนํามา
บรรจุขวดเก็บไว้ได้และยังหาซื้ อได้ทวั่ ไปตามท้องตลาด ด้วยกลิ่นหอมสมุนไพรสไตล์ธรรมชาติ จึง
ทําให้ก ลิ่ น หอมๆ ของมะกรู ด กลายเป็ นอี ก กลิ่ น ยอดนิ ย ม ซึ่ งนอกจากผลสดๆ จะมี ประโยชน์
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หลายอย่าง ไม่วา่ จะนําผิวมะกรู ดมาซอยใส่ ในอาหารคาวต่างๆ แล้ว ผลมะกรู ดก็ยงั นํามาใช้ดบั กลิ่น
ได้ดีอีกด้วย ส่ วนนํ้ามะกรู ดก็ยงั ช่วยในการรักษาฝ้า กระ และช่วยให้ชุ่มคอได้อีกด้วย
สรรพคุณที่หลากหลายจึงมีการนํามะกรู ดมาสกัดเป็ นนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด ที่ช่วย
ในเรื่ องของความสดชื่นและการผ่อนคลายได้เป็ นอย่างดี ผิวของผลมะกรู ดเป็ นส่ วนที่มีกลิ่นหอม
มากที่ สุ ด เพราะเป็ นยาดี ใ นการบํา รุ ง หัว ใจจากการบอกเล่ า ในตํา ราสมุ น ไพรโบราณของไทย
ซึ่ งวิธีการทําก็ไม่ ยุ่งยากเพราะคั้นเอานํ้าจากผิวมะกรู ดสดๆ มาผสมกับนํ้าสะอาด แล้วนํามาดื่ ม
ตามปกติ เมื่อดื่มนํ้ามะกรู ดเป็ นประจําจะทําให้ผูด้ ื่มมีความสดชื่ น สดใส สมองปลอดโปร่ ง และ
หัวใจเต้นเป็ นจังหวะสมํ่าเสมอ เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีอาการผิดปกติทางหัวใจอย่างมาก
สําหรับการทํานํ้ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด ก็ใช้กลิ่นจากผิวของมะกรู ด เป็ นการนําผิวของ
มะกรู ดมาสกัดเป็ นนํ้ามันซึ่ งกลิ่นจากผิวของผลมะกรู ด จะช่ วยให้ผูท้ ี่ได้รับกลิ่นมีความรู ้ สึกผ่อน
คลายความตึงเครี ยดได้มาก โดยเฉพาะในธุ รกิจสปา และมีการเรี ยกนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด
ว่าเป็ น “รี แล็คซิ่ ง มาซซาจ ออยล์” (Relaxing Massage Oil) หรื อนํ้ามันนวดเพื่อให้เกิดความผ่อน
คลายนัน่ เอง ซึ่ งเป็ นกลิ่นยอดนิ ยมนอกเหนือจากกลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นกลิ่น
ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกกระดังงา ฯลฯ ยังนํากลิ่นหอมมาจากส่ วนต่างๆของพืชอย่างรากไม้
เปลือกไม้ หรื อเมล็ดพืช ซึ่งล้วนแต่เป็ นกลิ่นหอมที่เกิดจากผลผลิตทางธรรมชาติท้ งั สิ้ น การสกัดเอา
พลังกลิ่นหอมของผิวมะกรู ดออกมาแปรรู ปเป็ นนํ้าหอมระเหย รวมถึงสมุนไพร และดอกไม้หลาก
ชนิดนั้นเป็ นที่นิยมมาก เป็ นนํ้ามันหอมระเหยที่เราเรี ยกว่า “ไทย อโรมา ออยล์ ” ซึ่ งมีคุณภาพไม่แพ้
นํ้ามันหอมระเหยจากต่างประเทศ ในธุรกิจสปานํ้ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด และกลิ่นอื่นๆ เป็ นสิ่ ง
สําคัญที่ มีส่ว นช่ วยสร้ างบรรยากาศ และทําให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้ สึกผ่อนคลาย สบายสดชื่ น เรี ยกว่า
กลิ่นหอมๆ เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้เลยในสถานบริ การสปา ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีความสําคัญมากขึ้น
ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับกลิ่นหอมใหม่ๆเกิดขึ้น ทําให้น้ าํ มันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ดยังคงความ
นิ ยมต่อไป ปั จจุ บนั มีการศึ กษาเกี่ ยวกับสรรพคุณและความปลอดภัยในการใช้มะกรู ดเพื่อบํารุ ง
สุ ขภาพและความสวยความงามค่อนข้างน้อย แม้การบริ โภคมะกรู ดในอาหารและการใช้มะกรู ด
โดยทัว่ ไปอาจไม่เป็ นอันตรายรุ นแรงต่อร่ างกายหากใช้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
นางชนาภรณ์ ช่วยบ้าน นางศิรินภา ปาอินทร์ ,นายชิติพทั ธ์ ศรี พรม,นายสิ ทธิ ชยั ไชยมงคล,
นายศักดิ์นริ นทร์ สื บใจถา (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องสมุนไพรดับกลิ่นสี ทาบ้าน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ ในการดับกลิ่นสี ทาบ้านระหว่างตะไคร้,กระเพรา,ใบมะกรู ด ชนิดใด
ดับกลิ่นได้ผลดีกว่ากัน สรุ ปผลการทดลองได้วา่ ตะไคร้มีประสิ ทธิภาพในการดับกลิ่นของสี ทาบ้าน
ได้ดีที่สุดเพราะตะไคร้ จากใบซึ่ งมีสาร citral และเมนทอล เป็ นส่ วนประกอบหลัก สามารถออก
ฤทธิ์ยับยั้งกลิ่นได้ โดยการดูดซึม กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ กลิ่นฉุนของสารเคมีต่างๆ และสร้างกลิ่นที่
มีความหอมเข้ามาแทนที่กลิ่นต่างๆเหล่านี้ ได้เราจึงนิยมนําตะไคร้มาดับกลิ่นต่างๆได้
ดร. ปทุมทิพย ปราบพาล (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การผลิตลูกหอมสมุนไพรไล่แมลง
และขจัดกลิ่นอับ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตลูกหอมสมุนไพรแทนแนฟทาลีน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ชนิ ดของพืชให้สารเพกติ น ได้แก่ ส้มโอ มะกรู ด มะนาว และส้มซ่ า อัตราส่ วนโดยวัสดุให้กลิ่น
ระหว่าง พิมเสน : การบูร : ตะไคร้หอม ได้แก่ 1:1:1, 0:2;1, 2:0:1 และ 1.5:1.5:0 อัตรส่ วนโดยวัสดุ
ขึ้ น รู ป ระหว่ า ง ผงกานพลู : ผงอบเชย : ผงยางบง ได้แ ก่ 1:1:0.125, 1:1:0.250, 1:1:0.375 และ
1:1:0.500 โดยออกแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์ ผลจากการคํานวณสถิติพบว่าอัตราส่ วนโดย
วัสดุให้กลิ่นมีผลต่อความหนาแน่นและความแข็งของลูกหอมสมุนไพร อัตราส่ วนโดยวัสดุให้กลิ่น
กับ ชนิ ด พื ช ให้ส ารเพกติ น มี ผ ลต่ อ ค่ า ร้ อ ยละการระเหิ ด และ ปริ ม าณสารยูจิ น อลของลู ก หอม
สมุนไพร
นางสาวสัตตรั ตน์ อภิชนเอกสิ ทธิ์ (2560)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องลูกหอมขจัดกลิ่ นภายในชัก
โครก มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ช่ ว ยลดต้น ทุ น ให้กับ ทางโรงแรม นํา ของเหลื อ ใช้ม าแปรรู ป ให้เ กิ ด
ประโยชน์ เพื่อขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในห้องนํ้าของโรงแรม ผลวิจยั พบว่าลูกหอมขจัดกลิ่นไม่
พึงประสงค์ภายในชักโครกสามารถช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทาํ ให้ในห้องพัก นั้นไม่มีกลิ่นไม่
พึงประสงค์และภายในชักโครกมีความสะอาด ไม่มีคราบฝังแน่น

บทที่3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1. ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รูปที่ 3.1 โลโก้อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท แอนด์ สปา
ที่มา https://anantara.com
ชื่อ

: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท

ตั้งอยูเ่ ลขที่

: 257/1-3 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-344-4000
เบอร์แฟกซ์

: 02-344-4111

อีเมล์

: bangkokriverside@anantara.com

เว็บไซต์

: www.bangkok-riverside.anantara.co.th
โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซค์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ทเป็ นโรงแรม 5 ดาว ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก

ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ห่ างจากสนามบินสุ วรรณภูมิราวๆ 45 นาที ทางโรงแรมบริ การรับส่ งทางเรื อ
โดยเรื อจะออกจากโรงแรมทุกๆ 20 นาที โรงแรมแห่ งนี้ ได้มีการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบ
ให้บริ ก ารห้องพัก จํานวน 396 ห้อง ตัว ห้องรวมความเรี ย บง่ ายหรู ห ราของสไตล์ไ ทยกับเอเชี ย
เข้า ด้ว ยกัน ออกแบบด้ว ยกลิ่ น อายความเป็ นไทย และยัง มี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ อาทิ
สปาทรี ทเมนต์บรรยากาศเงียบสงบของสวนส่ วนตัวภายในโรงแรม ทั้งยังมีหอ้ งอาหารและบาร์ ที่มี
ประเภทอาหารแตกต่างกันถึง 12 ห้องอาหาร สําหรับห้องอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ ห้องอาหาร
The Market ซึ่งเป็ นห้องอาหารที่ใช้สาํ หรับการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ในช่วงเช้า
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รูปที่ 3.2 แผนที่โรงแรม
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
การเดินทาง : อนันตรา กรุ งเทพฯ ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ทแอนด์สปา ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของ
แม่ น้ ํา เจ้า พระยา ห่ า งจากสนามบิ น สุ ว รรณภู มิราวๆ 45 นาที อยู่ห่ างจากสถานี รถไฟฟ้ าสะพาน
ตากสิ นเพียงแค่ 30 นาทีโดยการเดินทางทางเรื อ เชื่ อมต่อกับสถานที่ต่างๆ ในเมืองได้อย่างง่ายดาย
เรื อข้ามฟากให้บริ การฟรี และออกจากสะพานตากสิ นและรี สอร์ททุกๆ 20 นาที
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
3.2.1 ประเภทห้องพัก
ห้องดีลกั ซ์ต้ งั อยูใ่ นทั้ง 3 ตึกหลักที่โรงแรมริ มนํ้าในกรุ งเทพมหานคร ตัวห้องรวมเอาความ
เรี ยบง่ายหรู หราสไตล์เอเชี ยเข้าด้วยกัน พบได้ในพื้นที่ซ่ ึ งปรับภูมิทศั น์ไว้อย่างไร้ ที่ติในรี สอร์ ท
ในแต่ละห้องที่กว้างขวาง ดีไซน์แบบไทยบรรยากาศความเงียบสงบในเมือง ขับสี สันดุจอัญมณี ของ
ผ้าไหมไทยและสี น้ าํ ตาลอบอุ่นของพื้นไม้แข็งให้เรื องรอง สามารถมองเห็นสวนหรื อแม่น้ าํ ได้จาก
ระเบียงส่ วนตัว และเครื่ องเรื อนไม้สะท้อนสี สนั และให้ความรู ้สึกดัง่ เรื อนไทยดั้งเดิม
3.2.1.1 ห้องดีลกั ซ์พรี เมียร์กาเด้น (Deluxe Premier Garden Room) ขนาดห้อง 38ตร.ม
เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรื อ เตียงคู่ 2 เตียง เพลิดเพลินกับวิวใจกลางเมืองหรื อสวนจากระเบียง
ส่ วนตัว หรื อผ่อนคลายภายในห้องนอนที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามห้องพักสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ไทยโบราณในแนวแอ็บสแตรกต์ที่ดูทนั สมัย บานกระจกติดไฟแบคไลท์ แผ่นจารึ กแกะสลัก และ
ความอบอุ่นของพื้นไม้มะค่าเนื้อแข็งที่ทาํ ให้สมดุลกันด้วยความอ่อนนุ่มของผ้าไหมไทยงามวิจิตร
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รูปที่ 3.3 Deluxe Premier Garden Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/
3.2.1.2 จูเนียร์ พรี เมียร์สวีท (Junior Premier Suite Room) ขนาดห้อง 46 ตร.ม.เตียง
ขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรื อเตียงคู่ 2 เตียงเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสุ ดหรู หราได้จาก
ระเบียงส่ วนตัวและผ่านหน้าต่างที่สูงจากพื้นจรดเพดาน พร้อมทั้งจิตรกรรมไทยที่งดงาม
ริ มฝั่งแม่น้ าํ แห่ งนี้ ในสไตล์ร่วมสมัยศิลปะไทยขนานแท้อีกทั้งผลงานแผ่นจารึ กแกะสลัก
แบบโบราณ การออกแบบภายใน โดดเด่นด้วยเพดานสู งพร้อมไฟอัพไลท์ และตกแต่งอย่าง
มีรสนิ ยมด้วยเก้าอี้โซฟาและโต๊ะเขียนหนังสื อภายในห้องสวีท ห้องนํ้าปูดว้ ยพื้นหิ นอ่อน
มอบพื้นที่ขนาดใหญ่และสิ่ งอํานวยความสะดวกสุ ดหรู หรา

รู ปที่ 3.4 Junior Premier Suite Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/
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3.2.1.3 ห้องดี ลกั ซ์พรี เมี ยร์ ริเวอร์ วิว (Deluxe Premier River View Room) ขนาด
ห้อง 38 ตร.ม.เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรื อเตียงคู่ 2 เตียง พบกับวิวแม่น้ าํ เจ้าพระยาอัน
งดงามที่เปี่ ยมเสน่ ห์ที่สุดในกรุ งเทพมหานคร รู ้ สึกสดชื่ นไปกับระเบียงส่ วนตัวหลีกหนี
ความวุน่ วายในห้องพักสไตล์ไทยร่ วมสมัย ตกแต่งด้วยแผ่นจารึ กแกะสลัก และพื้นไม้มะค่า
เนื้อแข็ง

รู ปที่ 3.5 Deluxe Premier River View Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room/
3.2.1.4 ห้ อ งดี ล ัก ซ์ พ รี เ มี ย ร์ ริ เ วอร์ ฟ ร้ อ นท์ (Deluxe premier River Front Room)
ขนาดห้อง 38ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรื อเตียงคู่ 2 เตียง ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งนํ้าได้อย่างยอด
เยี่ยม โดยหันหน้าเข้าหาแม่น้ าํ เจ้าพระยาภายในห้องได้รับการตกแต่งในแบบไทยโบราณ
และงามสง่าด้วยพื้นไม้มะค่าเนื้ อแข็ง ผ้าไหมงามวิจิตร แผ่นจารึ กแกะสลัก เฝ้าดูชีวิตบน
สายนํ้าอันเก่าแก่ ห้องนํ้าปูหินอ่อนเติมความสดชื่นภายใต้ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์

รูปที่ 3.6 Deluxe premier River Front Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverfront-room/
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3.2.1.5 ห้องแฟมิลี่สวีท (Family Suite Room) ขนาดห้อง 46 ตร.ม. เตียงขนาดคิง
ไซส์ 1 เตียงและเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง เหมาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิ ก
3 ท่านเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายภายในห้องแฟมิลี่สวีทที่มีระเบียงส่ วนตัว พร้อม
การตกแต่งด้วยภาพวาดแบบไทยอันงดงามที่มอบความรู ้สึกในสไตล์ที่ทนั สมัยของที่พกั
สุ ดหรู ริมแม่น้ าํ ตกแต่งด้วยศิลปะไทยขนานแท้ แผ่นจารึ กแกะสลักแบบโบราณและการจัด
วางโซฟาเหมาะสําหรับครอบครัวในการใช้เวลาร่ วมกัน

รูปที่ 3.7 Family Suite Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/
3.2.1.6 จู เ นี ย ร์ พ รี เ มี ย ร์ ริ เ วอร์ วิ ว สวี ท (Junior premier River View Suite Room)
ขนาดห้อง 46 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรื อเตียงคู่ 2 เตียง ชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงาม
จากระเบี ยงส่ วนตัวพร้ อมทั้งการตกแต่งภายในที่นาํ เสนอจินตนาการในสไตล์ร่วมสมัย
วัฒนธรรมไทยอันเป็ นอมตะบนแผ่นจารึ กแกะสลักแบบโบราณ ประทับใจเครื่ องเรื อนสวย
สง่า ห้องนํ้าที่ปูดว้ ยพื้นหิ นอ่อนมอบพื้นที่ขนาดใหญ่และสิ่ งอํานวยความสะดวกอันหรู หรา
สําหรับคู่รัก เพลิดเพลินกับการผ่อนคลายไปกับลมริ มฝั่งนํ้า

รูปที่ 3.8 Junior premier River View Suite Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/
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3.2.1.7 อนัน ตราริ เ วอร์ ฟ ร้ อนท์สวี ท (Anantara River Front Suite Room) ขนาด
ห้อง 108 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ 1 เตียงหรื อ เตียงคู่ 2 เตียงห้องสวีทนี้ เสนอทิวทัศน์ที่เปี่ ยมไป
ด้วยเสน่ห์ที่จะหาชมได้จากโรงแรมริ มแม่น้ าํ ในกรุ งเทพมหานครแห่ งนี้ สามารถชื่นชมวิว
โดยรอบของสวนเขียวขจี แม่น้ าํ เจ้าพระยา และทิวทัศน์ของตัวเมืองไกลสุ ดสายตาได้จาก
ระเบียงแบบโค้งห้องนอนปูพรมประกอบด้วยงานหัตถกรรมไทยอันงามสง่า

รู ปที่ 3.9 Anantara River Front Suite Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/
3.2.1.8 ครู ซสเตทรู ม (Cruise Stater Room) หนึ่ งในสองห้ อ งพัก ที่ ไ ด้รั บ การ
ออกแบบอย่างหรู หราโดยมีห้องนํ้าในตัวบนเรื ออนันตราดรี มซึ่ งเป็ นเรื อบรรทุกข้าวอายุ
100 ปี อันงดงาม เสริ มด้วยการตกแต่งอันวิจิตร ผ่อนคลาย ในเลานจ์กลางแจ้งล่องผ่านวัดที่
สวยงาม พร้อมห้องนํ้าแบบส่ วนตัว เครื่ องปรับอากาศแยกภายในห้องพักแต่ละห้อง พบกับ
บาร์เต็มรู ปแบบและครัวบนเรื อ เพิ่มความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น

รูปที่ 3.10 Cruise Stater Room
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/
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3.2.2 สิ่ งอํานวยความสะดวกกิจกรรมและความบันเทิง
อนันตราสปาพบกับโอเอซิ สภายในสถานที่พกั ผ่อนอันเงี ยบสงบหลีกเร้ นจากโลก
ภายนอกเข้าสู่ การเดินทางที่สุขสดชื่นทางเดินผ่านทิวทัศน์รื่นรมย์นาไปสู่ ห้องทรี ทเมนต์สวีทส่ วน
ตัว 9 ห้อง อนันตราสวีท 2 ห้องสําหรับคู่รักโดยมีอ่างอาบนํ้าขนาดใหญ่อยู่ภายใน สวนส่ วนตัว
ภายนอกมีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์แปลกตา และศาลาไทยเพื่อรับประทานอาหารแสนอร่ อยของสปา
ห้องดีลกั ซ์ 4 ห้องสําหรับแขกที่มาใช้บริ การท่านเดียวและคู่รักโดยมองเห็นวิวสวน ขณะที่ห้องดี
ลักซ์อีก 3 ห้อง มี พ้ืนที่ รายรอบสําหรั บการนวดแบบไทยให้มือนวดช่ วยบรรเทาความตึ งเครี ยด
ร่ างกายและจิตใจการนวดบําบัดรักษาแผนไทยโบราณแบบองค์รวมและเทคนิคร่ วมสมัย
3.2.2.1 ซิ กเนเจอร์ สปาบํารุ งรักษาด้วยบริ การขัดผิวด้วยข้าวผิวได้รับการทําความสะอาด
และขัดด้วยสครับซึ่ งเปี่ ยมด้วยสารต่อต้านอนุ มูลอิสระ รวมถึงวิตามินอีและบีสร้ างความชุ่ มชื่ น
การนวดตัวทัว่ เรื อนร่ างผสานเอานํ้ามันรําข้าวปรุ งพิเศษเข้ากับเทคนิ คการยืดเส้นและกดจุด พร้อม
ข้าวประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายความตึง ความเจ็บปวดและความเครี ยด อนันตรา ซิ กเนเจอร์ เฟเชียล
บริ การนวดหน้าผสาน
3.2.2.2 อนันตรา ซิ กเนเจอร์ มาสสาจนํ้ามันปรุ งพิเศษอันเป็ นเอกลักษณ์ผสมผสานเข้ากับ
การเคลื่อนไหวเฉพาะตัว กระตุน้ การไหลเวียน ให้ความผ่อนคลายลํ้าลึกและฟื้ นคืนกระแสพลัง
หรื อปราณ ไปพร้อมๆกับเส้นทางเดินของพลังและโลหิต
3.2.2.3 สครับข้าวหอมสี นิลเพื่อความสะอาดลํ้าลึกผงข้าวหอมสี นิลที่ไม่ผ่านการฟอกขาว
นั้นอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุ มูลอิสระเพื่อช่วยชําระล้างสิ่ งสกปรกจากผิว รวมถึงวิตามินอีและบี
ที่ช่วยฟื้ นคืนสภาพผิว นํ้ามันหอมระเหยโรสแมรี่ และกํายานช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าทางใจและ
ความตึงเครี ยดของระบบประสาท และนํ้ามันรําข้าวมอบความรู ้สึกเรี ยบเนี ยนดุจแพรไหมและคืน
ความอ่อนนุ่มให้แก่ผวิ
3.2.2.4 นวดประคบข้าวแบบตะวันออกนํ้ามันรําข้าวปรุ งพิเศษส่ งมอบสุ ขภาพที่ดีแบบองค์
รวมผ่านนํ้ามันหอมระเหยบําบัด เทคนิคการยืดเส้นและกดจุดแบบพิเศษรวมถึงการประคบข้าวร้อน
ช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อ ความปวดเจ็บและความเครี ยดเพื่อสร้างความผ่อนคลายอย่างลํ้าลึก
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รูปที่ 3.11 Anantara Spa
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/spas.aspx
3.2.3 ห้องอาหารและบาร์
3.2.3.1 เบนนิ ฮานา (Benihana) ห้องอาหาร สไตล์ญี่ปุ่นเทปั นยากิสเต็กเฮาส์แบบ
ญี่ ปุ่นชื่ อดัง อย่า งเบนิ ฮ านาให้บริ ก ารอาหารชั้นเลิ ศและความบันเทิ งสมกับชื่ อเสี ยงอัน
ยาวนาน ตื่นตาตื่นใจเมื่อเชฟส่ วนตัวเตรี ยมอาหารทะเล เนื้ อสัตว์และผัก แล้วย่างจนได้
ที่ตรงหน้าโต๊ะอาหาร ซูชิ ซาชิมิป้ ันด้วยมือและอาหารทะเลสดรสเลิศที่ซูชิบาร์ที่นิยมทานคู่
กับคอลเลคชัน่ สาเกชั้นยอดและค็อกเทลสไตล์ญี่ปุ่น สนุ กสนานไปกับการแสดงวิธีปรุ ง
เทปั นยากิที่หอ้ งอาหารเบนิฮานาแห่งนี้

รูปที่ 3.12 Benihana
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/
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3.2.3.2 บริ โอ (Brio) ห้องอาหาร สไตล์ อิตาเลี่ยน พาสต้าโฮมเมดสด พิซซ่าจากเตา
ถ่าน อาหารเรี ยกนํ้าย่อยแบบอิตาเลียนรสเลิศ ทั้งหมดเสิ ร์ฟอยูใ่ นบรรยากาศแบบวิลลาทัส
คานีที่น่าหลงใหล การตกแต่งด้วยดินเผาและหินทรายที่บริ โอนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจําลอง
บรรยากาศชนบทในอิตาลี ขับให้เด่นด้วยสี สันสบายตาซึ่ งให้ความรู ้สึกเหมือนห้องครัว
แบบอิ ตาลี เติ มเต็มมื้ ออาหารของท่ านด้วยไวน์จากคอลเลคชั่นมากมายของเรา ปิ ดท้าย
ประสบการณ์สุดยอดด้วยของหวาน กาแฟอิตาลีเข้มข้นหรื อกรัปปาแบบดั้งเดิม

รู ปที่ 3.13 Brio
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/
3.2.3.3 เทรเดอร์ วิคส์ (Trader-Vic’s) มีชื่อเสี ยงทัว่ โลกมากกว่า 75 ปี ให้บริ การ
อาหารภาคพื้นแปซิ ฟิกที่ดีที่สุด รวมถึงอาหารอันเป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งปรุ งบนเตาถ่านแบบจีน
แห่ งเดี ยวในกรุ งเทพมหานคร ดื่ มดํ่ากับทัศนี ยภาพเงี ยบสงบของสายนํ้าได้จากระเบียง
ริ มแม่น้ าํ ด้วยค็อกเทลไหมไทยอันเป็ นเอกลักษณ์ของเทรเดอร์ วิคส์ เพลิดเพลินกับอาหาร
เลิศรสซึ่ งเสริ มด้วยการเล่นดนตรี สด รวมถึงบรรยากาศของห้องอาหารสไตล์หมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิกและสวนต้นไม้เมืองร้อนริ มนํ้า

รู ปที่ 3.14 Trader-Vic’s
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/trader-vic-s
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3.2.3.4 ห้องอาหารริ เวอร์ ไซด์เทอร์ เรซ (Riverside Terra) เปิ ดประสบการณ์ใหม่
กับดินเนอร์ ม้ือคํ่าริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยาพร้อมชมการแสดงโชว์นาฏศิลป์ ไทย ประกอบแสง
สี เสี ย ง ชุ ด หนุ ม านกับ นางสุ ว รรณมัจ ฉาสุ ด ตระการตา อิ่ ม อร่ อ ยไปกับ บุ ฟ เฟ่ ต์อ าหาร
นานาชาติที่จดั เรี ยงสวยงามจากทัว่ ทุกมุมโลกในแบบครัวเปิ ดรวมไปถึงเมนู อาหารไทย
ต้นตํารับขึ้นชื่ อ พบกับอาหารทะเลสดๆ และอีกมากมาย ปิ ดท้ายอาหารมื้อคํ่าด้วยผลไม้
ประจําฤดูกาล ขนมเค้ก เบเกอรี่ ทุกคํ่าคืนที่หอ้ งอาหาร ริ เวอร์ไซด์ เทอร์เรซ

รู ปที่ 3.15 ห้องอาหารริ เวอร์ไซด์เทอร์เรซ
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/riverside-terrace/
3.2.3.5 เดอะมาร์ เก็ต (The Market) สร้างสรรค์เมนูอาหารนานาชาติอนั เอร็ ดอร่ อย
เปิ ดให้บริ การสําหรับมื้ อเช้า เริ่ มต้นวันใหม่ดว้ ยมื้ อเช้ามองเห็ นวิวแม่น้ าํ นั่งบนระเบียง
กลางแจ้งเย็นสบาย หรื อเพลินใจไปกับทิวทัศน์ผา่ นหน้าต่างบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดาน
ที่หอ้ งรับประทานอาหารด้านในของห้องอาหาร

รูปที่ 3.16 The Market
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/the-market
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3.2.3.6 ลอยนํ้า บาร์ (Loynam Bar) เพลิ น ไปกับ บรรยากาศสบายๆ และอาหาร
ได้ท้ งั ขณะที่แช่อยูร่ ิ มสระว่ายนํ้าหรื อเมื่อเดินขึ้นจากสระที่ลอยนํ้าบาร์ รับค็อกเทลเพื่อความ
สดชื่นพร้อมกับของว่างทั้งแบบไทยและนานาชาติได้ที่ริมสระว่ายนํ้าที่มีตน้ ไม้เมืองร้อน

รูปที่ 3.17 Loynam Bar
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/loy-nam-bar/
3.2.3.7 ลองเทลบาร์ (Longtail Bar) ชื่ นชมพระอาทิตย์ตกที่ฉายแสงอยู่บนแม่น้ าํ
เจ้าพระยาได้จากท่าที่ยนื่ ออกไปยังแม่น้ าํ เจ้าพระยา ค็อกเทลรสดีและเมนูบาร์บีคิวจานเดียว
ผสมผสานเข้าด้วยกันสําหรับอาหารคํ่าใต้แสงเทียนสุ ดแสนโรแมนติกหรื อการนัง่ ดื่มสบาย

รู ปที่ 3.18 Longtail Bar
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/longtail-bar
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3.2.3.8 คาเฟ่ นูเมโร อูโน (Numero Uno Cafe) ฝันที่เป็ นจริ งของคนรักช็อกโกแลต
นูเมโร อูโนมีช็อกโกแลตมากกว่า 100 ชนิด เค้กแสนอร่ อยและขนมอบรสเยีย่ ม นอกจากนี้
ยังมีเมนูกาแฟกลมกล่อมและช็อกโกแลตร้อนหอมละมุน แซนด์วิชสไตล์เดลีรวมถึงอาหาร
ตะวันตกและเอเชียทําให้นูเมโร อูโนเป็ นสถานที่ที่จะนึ กถึงเป็ นอันดับแรกสําหรับอาหาร
ว่างและอาหารทานเล่น

รู ปที่ 3.19 Numero Uno Café
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/numero-uno-caf-/
3.2.3.9 เรื อมโนราห์ (Manohro Cruises) เรื อมโนราห์ให้บริ การอาหารไทยมื้อคํ่า
เลิศรส ด้วยประสบการณ์มิรู้ลืมในการรับประทานอาหารริ มแม่น้ าํ ในกรุ งเทพมหานคร
ขณะที่ล่องเรื อบนแม่น้ าํ เจ้าพระยา เรื อมโนราห์ซ่ ึ งเคยเป็ นเรื อไม้บรรทุกข้าวแสดงถึงความ
อลังการในความเก่าแก่ได้เป็ นอย่างดี มอบประสบการณ์ 3 ชัว่ โมงในการทานอาหารชั้นดี
และชื่นชมวัฒนธรรมขณะที่ดื่มดํ่ารสชาติและสถานที่ที่วิจิตรงดงามที่สุดในกรุ งเทพฯ

รูปที่ 3.20 Manohra Cruises
ที่มา https://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruises
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.21 William E Heinecke, Founder and Chairman, Minor Group
ที่มา Anantara riverside Bangkok resort and spas (2559)

47

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับหมอบหมาย

ชื่อ – สกุล

: นางสาวษิวภรณ์ พฤกษวิบูลย์

แผนกที่ปฏิบตั ิงาน : Canteen
ตําแหน่ง

: Trainee

สถานที่ปฏิบตั ิงาน : ห้องอาหารริ มนที
งานที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วงเช้าจัดเตรี ยมอาหาร เติมอาหาร และดูแลทําความสะอาด
- ล้างทําความสะอาดไลน์บุฟเฟต์ และทําความสะอาดเครื่ องกาแฟ
- จัด เตรี ยมผักสลัด ผลไม้ สําหรั บจัดเรี ยงบน Line Buffet ทุ ก เช้าจะต้องมี ผกั สลัด และ
ผักสลัดต้ม วางบนไลน์ 8 ชนิ ด นํ้าสลัด 3 อย่าง สําหรับผลไม้ จัดเรี ยงบนไลน์ 3 ชนิดเป็ นผักผลไม้
พร้อมรับประทาน
- ช่วงอาหารของมื้อกลางวัน จะเปิ ดให้บริ การ เวลา 10.30 – 14.00 น. คอยเติมอาหาร ดูแล
ความสะอาด
- หลังจากช่วงมื้อกลางวัน จะปิ ดให้บริ การเวลา 14.00 น. ล้างทําความสะอาดไลน์บุฟเฟต์
และทําความสะอาดเครื่ องกาแฟ
- จัดเตรี ยมงานผักต่างๆ สําหรับไลน์บุฟเฟต์ของในวันถัดไป
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ชื่อ – สกุล

: นางสาววรดา พินบริ สุทธวงศ์

แผนกที่ปฏิบตั ิงาน : Canteen
ตําแหน่ง

: Trainee

สถานที่ปฏิบตั ิงาน : ห้องอาหารริ มนที
งานที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วงเช้าจัดเตรี ยมอาหาร เติมอาหาร และดูแลทําความสะอาด
- ล้างทําความสะอาดไลน์บุฟเฟต์ และทําความสะอาดเครื่ องกาแฟ
- จัด เตรี ยมผักสลัด ผลไม้ สําหรั บจัดเรี ยงบน Line Buffet ทุ ก เช้าจะต้องมี ผกั สลัด และ
ผักสลัดต้ม วางบนไลน์ 8 ชนิ ด นํ้าสลัด 3 อย่าง สําหรับผลไม้ จัดเรี ยงบนไลน์ 3 ชนิดเป็ นผักผลไม้
พร้อมรับประทาน
- ช่วงอาหารของมื้อกลางวัน จะเปิ ดให้บริ การ เวลา 10.30 – 14.00 น. คอยเติมอาหาร ดูแล
ความสะอาด
- หลังจากช่วงมื้อกลางวัน จะปิ ดให้บริ การเวลา 14.00 น. ล้างทําความสะอาดไลน์บุฟเฟต์
และทําความสะอาดเครื่ องกาแฟ
- จัดเตรี ยมงานผักต่างๆ สําหรับไลน์บุฟเฟต์ของในวันถัดไป
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ชื่อ – สกุล

: นายปรัชญา ชองขันปอน

แผนกที่ปฏิบตั ิงาน : Butchery Kitchen
ตําแหน่ง

: Trainee

สถานที่ปฏิบตั ิงาน : Butchery Kitchen
งานที่ได้รับมอบหมาย
- เตรี ยมเนื้อ (Beef) ตัดมัดและเส้นเอ็นออกตกแต่งให้สวยงาม แล้วนําไปหัน่ ให้ได้ขนาด
180-200 กรัม
- จัดเนื้ อใส่ อุปกรณ์แล้วนําไปส่ งให้ครัวร้อน เพื่อนําไปเป็ นเมนูอาหารให้กบั ลูกค้าที่ส่ังเข้า
มาเพื่อรับประทาน
- จัดตลาดของครัว Butchery เก็บพวกเนื้อหมู เนื้อ อกและสโพกไก่ และจําพวกอาหารทะเล
เข้ามาในครัวแล้วแยกเป็ นถาดให้แต่ละครัว เพราะการจะเบิกของแต่ละอย่างต้องผ่านครัว Butchery
(ยกเว้น นํ้า ผัก และผลไม้) ซึ่งในแต่ละครัวต้องมีใบสั่งซื้ อว่าสั่งมาอย่างละเท่าไหร่ การจัดตลาดของ
จะทําให้การเบิกของไม่ยงุ่ ยากและเป็ นไปตามกระบวนการของโรงแรม
- หมักเนื้อ การหมักเนื้อจะเป็ นเนื้อไก่ ซึ่งเป็ นการเตรี ยมงานของครัวอินเดีย การจัดการหมัก
เนื้อต้องใช้เครื่ องปรงของครัวอินเดียเพื่อให้ได้รสชาติที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนการหมักเนื้อแบบ
ของวัตถุดิบไทย เชฟจากครัวอินเดียจะเป็ นผูท้ ี่ปรุ งการหมักแล้วมาให้ครัว Butchery มาเตรี ยมไว้ใน
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ตูเ้ ย็น เนื่ องจาก Butchery มีตูเ้ ก็บอุณหภูมิไว้ อาหารจะได้ไม่เสี ยรสชาติ และเมื่อถึงเวลาต้องใช้ใน
งานจะนําไปให้เชฟอินเดียเพื่อดําเนินการจัดเตรี ยมเสิ ร์ฟให้กบั ลูกค้า
- สไลด์ หมูและไก่ โดยดูในใบสั่งของ ที่เชฟต้องการ เช่น หมูสไลด์ 4 กิโลกรัม เชฟก็จะ
เบิกเนื้ อหมูมาเพื่อทําการสไลด์มอบให้นกั ศึกษาจัดการในส่ วนของการสไลด์ เมื่อได้ตามที่ตอ้ งการ
เชฟจะมาตรวจสอบของที่ได้สงั่ ไว้ แล้วนํากลับเป็ นรายการอาหารให้กบั ลูกค้าเพื่อรับประทาน
- การล้างครั วและตูเ้ ย็น ในแต่ละ 1 เดื อนจะมีการล้างครัวและตูเ้ ย็น 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการ
ทําความสะอาดและไม่เก็บเนื้ อและอาหารที่เน่ าแล้วอยู่ในครัวเพราะอาจทําให้โรงแรมเสี ยหาย
จัดแยกเนื้อสัตว์และอาหารทะเล เก็บของที่หมดอายุไปทิ้ง และ อาหารที่ใกล้หมดอายุให้ครัวต่างเพือ่
เป็ นการประหยัดต้นทุน (save cost) และอาหารยังไม่เสี ยคุณภาพไป
- การเบิกของ จ่ายของ เชฟจะเป็ นผูเ้ ขียนใบเบิกของมาและให้นกั ศึกษานํามาให้ (ในกรณี
ที่ไม่ได้สง่ั ของไว้แต่ตอ้ งรี บใช้ นักศึกษาต้องแจ้ง Sous chef ให้ทราบก่อนทุกครั้ง)
- การขึ้นปลา (แซลมอน) การขึ้นปลาแซลมอนทุกครั้ง ต้องสะอาดและแห้งตลอด ตัดส่ วน
หัวและก้างปลาแซลมอนออก ปลา 1 ตัว จะตัดแบ่งให้ได้ 6 ชิ้น คือส่ วนหน้า ส่ วนกลาง และส่ วน
หาง อย่างละ 2 ชิ้น และนําไปเก็บใส่ ถุงที่ไม่มีอากาศ นําใส่ ตูเ้ ย็นเพื่อคงความสดไว้ให้กบั เนื้อปลา
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อ – สกุล : นายธนาพล ต่อหิรัญพฤกษ์
ตําแหน่ง : Supervisor
แผนก

: Canteen

ชื่อ – สกุล : นายปิ ยะ อักษรถึง
ตําแหน่ง : Sous Chef
แผนก

: Butchery Kitchen
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3.6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิ งหาคม 2562 (ฝึ กปฏิบตั ิงานวันละ 10 ชัว่ โมง)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 19.00 น. / วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 7.00 - 17.00 น.
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 สํารวจปั ญหาและวิธีก ารแก้ไ ข โดยการปรึ ก ษากับพนักงานที่ ปรึ ก ษาถึ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจจะเป็ นปั ญหาใหญ่หรื อเล็กก็ได้รวมถึงเสนอวิธีแก้ไขปั ญหา
3.7.2 รวบรวมข้อมูล ทางคณะผูจ้ ดั ทํามองเห็นถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับเศษอาหารที่เหลือใช้ใน
แต่ละวัน และกลิ่นอับชื้ น จึงได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลสาเหตุที่เกิดปั ญหาต่างๆและข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีแก้ไขปั ญหานี้ ซึ่ งได้มองเห็นประโยชน์จากการทํากํายานสมุนไพรจากผิวมะกรู ดที่เป็ นเศษวัสดุ
เหลือใช้น้ ีเพื่อมาดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
3.7.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากทางโรงแรมเป็ นแนวรี สอร์ ทและสปา ทางคณะผูจ้ ดั ทํา
จึงเห็นว่าควรจะออกแบบให้เหมาะสมกับโรงแรม โดยใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติและไม่เป็ นอันตราย
ต่อร่ างกาย
3.7.4 ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการนําผลิตภัณฑ์วางไว้ตามจุดห้องนํ้า บริ เวณซิ งค์ลา้ งจาน
และที่ทางพนักงานที่ปรึ กษาอนุญาต เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
3.7.5 สรุ ป ผลที่ ไ ด้จ ากการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการทํา แบบสอบถามให้ พ นัก งานที่ เ ป็ น
ผูป้ ระเมิน
3.7.6 จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน
ตาราง 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.สํารวจปัญหาและวิธีแก้ไข
2.รวบรวมข้อมูล
3.ออกแบบผลิตภัณฑ์
4.ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
5.สรุ ปผลที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์
6.จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน

พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม62 สิ งหาคม 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน

รูปที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์กาํ ยาน
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

4.1 รายละเอียดโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงาน ณ โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
ในตําแหน่งครัว ได้รับคําแนะนําและปรึ กษาแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในส่ วนงานที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษา
เกี่ยวกับ กํายานผิวมะกรู ด เพื่อลดปั ญหาที่เกิดจากกลิ่นอับชื้นส่ งกลิ่นไม่พึงประสงค์ บริ เวณห้องนํ้า
และบริ เวณซิงค์ลา้ งจานในครัว โดยการใช้มะกรู ดมาเป็ นส่ วนประกอบในการทํากํายาน
4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน
การเตรี ยมการและการวางแผนของโครงงาน ดังนี้
4.2.1 ปรึ กษาการทําหัวข้อโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อรับ
คําแนะนําและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของการทําโครงงาน
4.2.2 ศึกษาข้อมูลและวิธีการทํากํายานอย่างละเอียด
4.2.3 ออกแบบและวางแผนงานตามหัวข้อที่กาํ หนดไว้
4.2.4 จัดเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อทําโครงงาน และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
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4.3 อุปกรณ์ และวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการทํา “กํายานผิวมะกรูด”
4.3.1 อุปกรณ์ ในการทํา “กํายานผิวมะกรูด”
1. อ่างผสม
2. ถาด
3. หม้อ
4. ถ้วย
5. ฝาหม้อ
4.3.2 วัตถุดบิ ในการทํา
1. ผงกํายาน
2. สมุนไพร ได้แก่ ผิวมะกรู ด
3. จันทร์เทศขาว
4. ผงโกบัว๊
5. นํ้ามะกรู ด
6. นํ้ามันหอมระเหยผิวมะกรู ด

10
10
10
10
5
5

4.4 วิธีการทํา “กํายานผิวมะกรูด”
4.4.1 ขั้นตอนการทํานํา้ มันหอมระเหยจากผิวมะกรูด
1. นําผิวมะกรู ดมาเตรี ยมไว้ (รู ปที่ 4.2)

รูปที่ 4.2 แสดงผิวมะกรู ด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
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2. นําผิวมะกรู ดใส่ ในหม้อรอบๆชามตรงกลาง เติมนํ้า 250 มิลลิลิตร (รู ปที่ 4.3)

รู ปที่ 4.3 นําผิวมะกรู ดใส่ ในหม้อ
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
3. จากนั้นปิ ดฝาหม้อและนํานํ้าแข็งวางลงบนฝา เพื่อให้ความร้อนทําปฏิกิริยากับ
ความเย็นบนฝา ทําให้ไอนํ้าระเหยหยดลงชามในหม้อ (รู ปที่ 4.4)

รูปที่ 4.4 ปิ ดฝาหม้อ วางนํ้าแข็งลงบนฝา
ที่มา ผูค้ ณะจัดทํา 2562
4. ได้น้ าํ มันหอมระเหยจากผิวมะกรู ด (รู ปที่ 4.5)

รู ปที่ 4.5 แสดงนํ้ามันหอมระเหยผิวมะกรู ด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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4.4.2 ขั้นตอนการทํากํายานผิวมะกรูด
1. เตรี ยมส่ วนผสม อุปกรณ์ ได้แก่ ผงกํายาน ผงผิวมะกรู ด ผงจันทร์เทศขาว
ผงโกบัว๊ นํ้ามะกรู ด นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด อ่างผสม ถาด เครื่ องชัง่ ดิจิตอล (รู ปที่
4.6 – 4.14)

รูปที่ 4.6 แสดงผงกํายาน
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

รู ปที่ 4.7 แสดงผงผิวมะกรู ด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

รูปที่ 4.8 ผงจันทร์เทศขาว
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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รูปที่ 4.9 แสดงผงโกบัว๊
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

รูปที่ 4.10 แสดงนํ้ามะกรู ด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

รู ปที่ 4.11 แสดงนํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

58

รู ปที่ 4.12 แสดงอ่างผสม
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

รูปที่ 4.13 แสดงถาด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

รู ปที่ 4.14 แสดงเครื่ องชัง่ ดิจิตอล
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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1. นําส่ วนผสมที่เป็ นผงใส่ ในอ่างผสม ได้แก่ ผงกํายาน ผงผิวมะกรู ด ผงจันทร์เทศ
ขาว ผงโกบัว๊ ผสมให้เข้ากัน (รู ปที่ 4.15)

รูปที่ 4.15 ขั้นตอนผสมส่ วนผสม
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
2. เมื่ อ ส่ ว นผสมเข้า กัน แล้ว ใส่ น้ ํา ลงไปในอ่ า งผสม ได้แ ก่ นํ้า มะกรู ด นํ้า มัน
หอมระเหยมะกรู ด นวดให้เข้ากันจนจับตัวเป็ นก้อน (รู ปที่ 4.16 – 4.17)

รูปที่ 4.16 ส่ วนผสมเข้ากัน
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

ภาพที่ 4.17 ส่ วนผสมสมเข้ากันจับตัวเป็ นก้อน
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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3. นํามาปั้ นให้เป็ นรู ปทรง โดยชั่งประมาณ 10 กรั ม เพื่อให้ได้ขนาดที่ เท่าๆกัน
วางลงบนถาดที่เตรี ยมไว้ ตากลมให้แห้ง ประมาณ 2-3 วัน (รู ปที่ 4.18 – 4.20)

ภาพที่ 4.18 ชัง่ ส่ วนผสม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา 2562

ภาพที่ 4.19 ขึ้นรู ปกํายาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา 2562

ภาพที่ 4.20 นํากํายานใส่ ถาด
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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4. ใส่ บรรจุภณั ฑ์ (รู ปที่ 4.21)

รูปที่ 4.21 ใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

4.5 ต้ นทุนการทํา กํายานผิวมะกรู ด
การคํานวณต้นทุนกํายานผิวมะกรู ด โดยมี ส่วนผสมและอุปกรณ์ ที่ใช้ ได้แก่ ผงกํายาน
มะกรู ด ผงจันทร์เทศขาว ผงโกบัว๊ นํ้ามะกรู ด นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด โดยมีตน้ ทุน ดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 ต้นทุนของกํายานผิวมะกรู ด
การคํานวณต้นทุนของกํายานผิวมะกรูด
ส่ วนผสมและอุปกรณ์
จํานวน
ต้ นทุน (บาท)
ผงกํายาน
10 กรัม
66.00
ผงจันทร์เทศขาว
10 กรัม
5.00
ผงโกบัว๊
10 กรัม
10.00
มะกรู ด
10 ลูก
15.00
นํ้ามะกรู ด
5 มิลลิลิตร
5.00
นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด
5 มิลลิลิตร
5.00
กล่องแพคเกจ
2 กล่อง
24.00
ถ้วย
2 ใบ
10.00
140.00
รวมปริมาณกํายานที่ได้ 6 ชิ้น
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จากตารางที่ 4.1 ผูจ้ ดั ทําใช้วตั ถุดิบในการทํากํายานผิวมะกรู ดทั้งหมดจากแผนกครัวต่างๆ
และมี ค่ า จัด ซื้ อ ผงกํา ยาน 10 กรั ม ผงจัน ทร์ เ ทศขาว 10 กรั ม ผงโกบั๊ว 10 กรั ม มะกรู ด 10 ลู ก
นํ้ามะกรู ด 5 มิลลิลิตร นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด 5 มิลลิลิตร กล่องแพคเกจ 2 กล่อง ถ้วย 2 ใบ
4.6 ผลการประเมิน กํายานผิวมะกรูด
หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ กํายานผิวมะกรู ด (Bergamot Skin Frankincense) ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวต่างๆ เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ และดําเนิ นการสํารวจ
ความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ให้กบั พนักงาน โดยมีผลดังนี้
4.6.1 ข้ อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามแสดง ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศชาย
เพศหญิง
แผนกครัว
แผนกแม่บา้ น
แผนกสจ๊วต

รวม

รวม

จํานวน
13
17
30
13
12
5
30

ร้ อยละ
43.03
56.07
100.00
43.03
40.00
16.07
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.07
เป็ นพนักงานในแผนกครัวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.03
4.6.2 ผลการประเมิน “กํายานผิวมะกรูด”
1. ผลิตภัณฑ์ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ จริง
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ โครงงานกํา ยานผิ ว มะกรู ด
ผลิตภัณฑ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริ งมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.07
ความพึงใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.22
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3.03
46.07

50.00

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

แผนภูมิรูปภาพ 4.22 ผลิตภัณฑ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
2. มีความคิดสร้ างสรรค์
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานกํายานผิวมะกรู ด
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.02 ความพึงใจระดับ
มาก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.09 ความพึ ง พอใจระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.09 ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.23
6.09

37.09

มากที่สุด

55.02

มาก

ปานกลาง

น้อย

แผนภูมิรูปภาพ 4.23 มีความคิดสร้างสรรค์
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

น้อยที่สุด
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3. ประสิ ทธิภาพมีกลิน่ ติดทนนาน
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานกํายานผิวมะกรู ด
ประสิ ทธิภาพมีกลิ่นติดทนนาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.03 ความพึงใจ
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 16.07 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.24
16.07

มากที่สุด

33.03

50.00
มาก
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

แผนภูมิรูปภาพ 4.24 ประสิ ทธิภาพมีกลิ่นติดทนนาน
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
4. ช่ วยลดปัญหากลิน่ อับชื้นที่ไม่ พงึ ประสงค์
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานกํายานผิวมะกรู ด
ช่วยลดปั ญหากลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.03
ความพึงใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 53.03 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13.03 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.25
13.03

33.03

53.03
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

แผนภูมิรูปภาพ 4.25 ช่วยลดปัญหากลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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5. ช่ วยลดต้ นทุนการใช้ สเปรย์ปรับอากาศ
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานกํายานผิวมะกรู ด
ช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ความพึงใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.03 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 6.07 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.26
6.07

50.00

43.03

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

แผนภูมิรูปภาพ 4.26 ช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ
ที่มา คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
6. การแปรผลความพึงพอใจของพนักงาน
ความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท
แอนด์ สปา โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจในแบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจโดยใช้ Scals 5 ระดับ หรื อที่เรี ยกว่าค่าวัดเจตติตามเทคนิ คของลิเคิร์ท (Likert Technique)
หรื อ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จากเกณฑ์ดงั กล่าว จะสามารถแปรผลความพึงของพนักงานได้ ดังตารางที่ 4.3

66

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ
รี สอร์ท แอนด์ สปา
รายการประเมิน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริ ง 4.43
มาก
มีความคิดสร้างสรรค์
4.33
มาก
ประสิ ทธิภาพมีกลิ่นติดทนนาน
4.17
มาก
ช่วยลดปัญหากลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์
4.20
มาก
ช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ
4.43
มาก
4.31
มาก
ค่ าเฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ
รี สอร์ท แอนด์ สปา ที่มีต่อ กํายานผิวมะกรู ด โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจ
เป็ นด้านต่างๆ จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ากลุ่มบุคคลตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริ ง มีความคิดสร้างสรรค์ ประสิ ทธิ ภาพมีกลิ่นติด
ทนนาน ช่ วยลดปั ญหากลิ่นอับชื้ นที่ไม่พึงประสงค์ ช่ วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์รวม 4.31 ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

บทที่ 5
สรุปผลรายงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บัติ ง านในแผนก Canteen และแผนก Butchery ของ
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
2. รู ้จกั การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเหลือใช้และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ทํา ให้ ค ณะผู ้จ ัด ทํา เกิ ด การเรี ยนรู ้ ทัก ษะใหม่ ๆ นอกเหนื อ จากการศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีข้ ึนเนื่องจากการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และเกิดการปรับตัวเพื่อให้
ทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ทํา ให้คณะผูจ้ ดั ทํา ได้รับประสบการณ์ จ ากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ซึ่ งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้กบั การประกอบอาชีพในอนาคต
5.1.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
1. ในขณะที่เข้าปฏิ บตั ิงานในช่ วงแรกนักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ดา้ นงานแผนก
Canteen และ แผนกButchery จึงทําให้ผลปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างล่าช้า
2. ในบางส่ วนงานอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับ เพื่อนร่ วมงานในระยะแรก
3. ในช่วงแรกจะมีการปรับตัวให้เข้ากับทีมและเชฟ นักศึกษาไม่เข้าใจกับงานที่ได้รับ
หมอบหมาย
4. มีอาการเลือดกําเดาไหลตอนอยูห่ น้าเตาร้อน ทําให้ใช้เวลาปรับตัวนานกว่าจะเข้าไป
อยูห่ น้าเตาได้อีก
5. การจัดแยกเนื้ อสัตว์ให้ถูกต้องตามอุปกรณ์ที่ตอ้ งใส่ ประเภทเนื้ อสัตว์ และอาหาร
ทะเล
6. ทัก ษะในการทํา เนื้ อ (BEEF) ที่ ไ ม่ ไ ด้รับการฝึ ก ทําให้เนื้ อออกมายังไม่ ดีอย่างที่
ต้องการ
7. การขึ้ นปลาแซลมอน เป็ นทั ก ษะที่ ไ ม่ เ คยลองทํา ในช่ ว งแรกๆ ทํา ให้ เ นื้ อ
ปลาแซลมอน ยังไม่ได้ตามแบบที่ตอ้ งการ
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5.1.3 การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
1. ควรระมัดระวังในการทํางาน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
2. นักศึกษาควรเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อการสื่ อสารที่ราบรื่ นยิง่ ขึ้น
5.2 สรุปผลโครงงาน ปัญหาที่พบ การแก้ไข้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
5.2.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ
รี สอร์ ท ในแผนก Canteen และแผนก Butcher จึงทํา ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิงานจริ ง และพบเห็น
ได้ว่ า ในแต่ ล ะวัน มี ผ กั และผลไม้เ หลื อ ทิ้ ง ในปริ ม าณมาก คณะผูจ้ ัด ทํา จึ ง มองเห็ น ปั ญ หาและ
ความสําคัญของการใช้วสั ดุหรื อของเหลือทิ้ง นํามาใช้ให้เกิดคุณค่า นํากลับมาแปรรู ปขึ้นมาใหม่
ทําให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้คิดนําของเหลือทิ้ง เช่น ผิวมะกรู ด นํากลับมา
แปรรู ป เป็ นกํา ยานผิ ว มะกรู ด โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดของเหลื อ ทิ้ ง ในแต่ ล ะวัน และทํา ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่สถานประกอบการ ในส่ วนของบริ เวณห้องนํ้าพนักงาน และห้องครัว ที่ช่วยลดกลิ่น
อับชื้ น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ จากขั้นตอนการประเมินผลคณะผูจ้ ดั ทําได้มีการเก็บข้อมูล โดย
ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของกํายานผิวมะกรู ด เป็ นเวลา 2 อาทิตย์ ให้กบั
พนักงาน ในโรงแรมเป็ นจํานวน 30 ชุด และได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 ระดับความพึงพอใจมาก
5.2.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. การค้นหาวัตถุดิบส่ วนผสมที่ทาํ กํายานค่อนข้างหายาก
5.2.3 อุปสรรคในการทําโครงงาน
1. ในการทดลองครั้งที่ 1 ปริ มาณของส่ วนผสมยังไม่พอดี ทําให้ตวั กํายานผิวมะกรู ด
ทดลองจุดไฟแล้วควันน้อย
2. ในการทดลองครั้งที่ 2 กลิ่นของกํายานผิวมะกรู ด ยังไม่ค่อยหอม จึงได้ทาํ การเพิ่มนํ้า
มะกรู ดและนํ้ามันหอมระเหย เพื่อเพิม่ ความหอม
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5.2.4 การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทําโครงงาน
1. หากมี เวลาในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมากกว่านี้ อาจจะสามารถพัฒนากํายาน
ผิวมะกรู ดให้เกิดประโยชน์กบั สถานประกอบการได้ดียง่ิ ขึ้น
2. นํา ไปดับ กลิ่ น ในสถานที่ ต่ า งๆได้ม ากกว่ า ในห้อ งนํ้า เช่ น ห้ อ งนอน ห้ อ งครั ว
ห้องรับแขก เป็ นต้น
3. สามารถเพิ่มปริ มาณของส่ วนผสมให้มีความหอมที่ยาวนานขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบประเมินประสิ ทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ กํายานผิวมะกรู ด
(Bergamot Skin Frankincense)
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ทางผูจ้ ดั ทําขอความร่ วมมือในการทํา
แบบประเมินตามความเป็ นจริ ง ทั้งนี้แบบสอบถามนํามาใช้ประโยชน์ในการวิจยั เท่านั้น
โดยใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. แผนก
ครัว
แม่บา้ น
สจ๊วต
อื่นๆ......................
ตอนที่ 2 ข้อมูลและความคิดเห็น
คําชี้แจง ให้ท่านใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยมีการให้ตะแนนดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ลําดับที่
รายการประเมิน
5 4 3 2
1
1
ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
2
ผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์
3
ประสิ ทธิภาพมีกลิ่นติดทนนาน
4
ช่วยลดปัญหากลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์
5
ช่วยลดต้นทุนการใช้สเปรย์ปรับอากาศ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพห้องอาหารริ มนที

ภาพโซนไลน์บุฟเฟต์อาหารร้อน

ภาพโซนไลน์บุฟเฟต์ของหวาน

ภาพโซนไลน์บุฟเฟต์ซุป

ภาพโซนเครื่ องดื่ม

ภาพโซนเครื่ องปรุ งและนํ้าพริ ก

ภาพโซนไลน์บุฟเฟต์สลัด

ภาพโซนไลน์บุฟเฟต์ผลไม้

ภาพขั้นตอนเตรี ยมวัตถุดิบ

ภาพขณะทําอาหาร

ภาพขณะแล่ปลา

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน

ภาพวัตถุดิบ

ภาพวัตถุดิบ

ภาพอาหาร

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

โครงงานนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานที่ประกอบการนีอ้ ย่ างไรบ้ าง
นัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ แ ปลกใหม่ และมี ป ระโยชน์
ต่อสถานประกอบซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดี รู ้ จกั สังเกตเอาของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดคุณค่าในผลิตภัณฑ์ และ
เมื่อนําผลิตภัณฑ์มาใช้จริ งก็สามารถดับกลิ่นได้จริ ง รู ้ จกั นําของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์
ต่อสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ดบั กลิ่น แมลง ได้ดี
สิ่ งที่ควรปรับปรุงแก้ ไขปัญหามีอะไรบ้ าง
- ตัวกํายานแตกหักง่าย ควรเพิ่มส่ วนผสมให้มนั แข็งขึ้น
- กลิ่นของผลิตภัณฑ์นอ้ ยเกินไป ควรใช้สมุนไพรเพิม่ เติม เช่น ตะไคร้
-

(นายปิ ยะ อักษรถึง)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

กํายานผิวมะกรู ด
(Bergamot Skin Frankincense)
นางสาว ษิวภรณ์ พฤกษวิบูลย์
นางสาว วรดา พินบริ สุทธวงศ์
นาย ปรัชญา
ชองขันปอน
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
E-mail : sivaporn.phu@siam.edu1,worada.pin@siam.edu2,prachya.cho@siam.edu3
สถานประกอบการ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
บทคัดย่อ

ผลการวิ จ ั ย พบว่ า กํา ยานผิ ว มะกรู ดนี้ สามารถ
การทําโครงงานนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ลด

ปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือทิ้งในแต่ละวัน ของโรงแรม
อนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี ส อร์ ท และทาง
โรงแรมยังปัญหาเรื่ องการระบายกลิ่นอับชื้นละกลิ่น
อันไม่พึงประสงค์ คณะผูจ้ ดั ทําจึ งมีความสนใจใน
เรื่ องการทํากํายานสมุนไพร ซึ่งสามารถจะแก้ปัญหา
เรื่ องการระบายกลิ่ น อั บ ชื้ นและกลิ่ น อั น ไม่
พึงประสงค์ได้ คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ใช้วตั ถุดิบเหลือใช้
จากในครัว คือมะกรู ด โดยใช้ผิวมะกรู ดนํามาเป็ น
ส่ วนประกอบหลักในการทํากํายานสมุนไพร และ
กํายานยังไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ยังช่วยให้คลาย
เครี ยดและผ่อนคลาย
จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์กาํ ยานผิวมะกรู ด จํานวน 30 ชุ ด จาก
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มี ค วามพึ งพอใจในด้า นความคิ ดสร้ า งสรรค์ ด้า น
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น การใช้ ส เปรย์ ป รั บ อากาศ ด้ า น

นํ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ งลดกลิ่ น อั บ ชื้ น กลิ่ น อั น ไม่ พึ ง
ประสงค์ได้จริ ง และมีผลตอบรับเป็ นที่น่าพึงพอใจ
ในทิศทางที่ดี
คําสําคัญ : กํายาน ผิวมะกรู ด สมุนไพร กลิ่น
Abstract
The purpose of this project was to reduce
the amount of raw materials that are disposed of
each day. The Anantara Riverside Bangkok Hotel
Resort also has a problem with venting unwanted
odors. The research team was interested in making
herbal frankincense, which could solve the problem
of venting musty odors and unwanted odors. We
decided to use leftover materials from the kitchen.
Bergamot skin was used as the main ingredient to
make herb benzoin. Frankincense are made from
herbs, which can help to relax and is not harmful.

ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถนํา มาใช้ ไ ด้จ ริ ง ด้า นช่ ว ยลด

Collection of satisfaction questionnaires

ปั ญ หากลิ่ น อั บ ชื้ นที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ และ ด้ า น

for Bergamot Skin Frankincense products totaled

ประสิ ทธิ ภาพมี กลิ่ นติ ดทนนาน ตามลํ า ดั บ

30 sets. The result showed that most respondents

were satisfied with the creative side, and reduction
of use a spray freshener. The product side can be
used, and helps reduce unwanted humidity odor
problems with a long lasting smell respectively. The
result showed that Bergamot Skin Frankincense can
be used and can reduce unwanted odors with
feedback that it is satisfactory to go in a good
direction.
Keywords: Frankincense Bergamot Herb odor
herbal
ที่มาของปัญหา
จากการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ในแผนกครั ว
โรงแรม อนัน ตรา ริ เ วอร์ ไ ซต์ กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท
จะเห็ น ได้ว่ า ในแต่ ล ะวัน มี ผ กั และผลไม้ รวมถึ ง
วัตถุดิบต่างๆ เหลือทิ้งในปริ มาณมาก และอีกหนึ่ ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริ เวณห้องนํ้าพนักงาน คือปัญหา
เรื่ องการระบายกลิ่ นอับ ชื้ น และส่ งกลิ่ นอันไม่พึ ง
ประสงค์ ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าหา
ข้ อ มู ล วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ จ ะลดกลิ่ น อั บ ชื้ น
ซึ่ งทางคณะผูจ้ ัดทํา มี ค วามสนใจกระบวนการใน
การทํากํายานสมุนไพรไทย เพื่อนํามาใช้ในการลด
กลิ่ นอับ ชื้ นและกลิ่ นอันไม่พึงประสงค์ในบริ เ วณ
ห้องนํ้าพนักงาน ซึ่ งในการจัดทํากํายานสมุนไพร
ไทย ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้เลือกใช้วตั ถุดิบเหลือใช้จาก
ในครั ว คื อ มะกรู ด โดยใช้ผิ ว ของมะกรู ด มาเป็ น
ส่ วนประกอบหลักมาทํากํายานที่สามารถกําจัดทั้ง
กลิ่ น และแมลงและกลิ่ น ของกํา ยานยัง ไม่ เ ป็ น
อัน ตรายต่ อ ร่ า งกาย มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยคลายเครี ย ด
ผ่อนคลาย

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาความรู ้และเห็นคุณค่าของพืช
สมุนไพร
2. ช่ วยลดปริ ม าณวัตถุ เหลื อ ทิ้ งในแต่ ละ
วัน
3. เพื่อ นําวัตถุ ดิบ ที่ เหลื อ ใช้ม าทําให้เกิ ด
ประโยชน์
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ช่ ว ยกํ า จั ด กลิ่ น อั บ ชื้ นของห้ อ งนํ้ า
พนักงาน และบริ เวณซิงค์ลา้ งจานในครัว
2. ช่วยลดปริ มาณขยะเหลือทิ้งในแต่ละวัน
วิธีการดําเนินการ
ขั้ น ตอนการเตรี ยมนํ้ ามั น หอมระเหยจาก
ผิวมะกรู ด
1. นําผิวมะกรู ดมาเตรี ยมไว้ที่ได้มาจากโรงแรม
2. นําผิวมะกรู ดใส่ ในหม้อรอบๆชามตรงกลาง
เติมนํ้า 250 มิลลิลิตร
จากนั้นปิ ดฝาหม้อและนํานํ้าแข็งวางลงบนฝา
เพื่อให้ความร้ อนทําปฏิ กิริยากับความเย็นบน
ฝาทําให้ไอนํ้าระเหยหยดลงชามในหม้อ
3. ได้น้ าํ มันหอมระเหยจากผิวมะกรู ด
ขั้นตอนการทํากํายานผิวมะกรู ด
1. เตรี ยมส่ วนผสม อุปกรณ์ ได้แก่ ผงกํายาน
ผงผิ ว มะกรู ด ผงจั น ทร์ เ ทศขาว ผงโกบั๊ ว
นํ้ามะกรู ด นํ้ามันหอมระเหยมะกรู ด อ่างผสม
ถาด เครื่ องชัง่

2.นําส่ วนผสมที่ เป็ นผงใส่ ในอ่างผสม ได้แก่

ให้กบั พนักงาน ในโรงแรมเป็ นจํานวน 30 ชุด และ

ผงกํายาน ผงผิวมะกรู ด ผงจันทร์ เทศขาว ผง

ได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 ระดับความพึงพอใจมาก

โกบัว๊ ผสมให้เข้ากัน
3. นําส่ วนผสมที่ เป็ นนํ้าใส่ ลงไปในอ่างผสม

ข้ อเสนอแนะ

ได้แ ก่ นํ้า มะกรู ด นํ้า มัน หอมระเหยมะกรู ด

1. กํายานผิวมะกรู ด สามารถนําไปต่อยอด

นวดให้เข้ากันจนจับตัวเป็ นก้อน

จัดทําเป็ นสิ นค้าในชุมชน (สิ นค้า O-TOP) เพื่อสร้าง

4. นํามาปั้ นให้เป็ นรู ปทรง โดยชัง่ ประมาณ 10

รายได้ให้แก่ชาวบ้านหรื อคนในชุมชน

กรัม เพื่อให้ได้ขนาดที่เท่าๆกันวางลงบนถาดที่

2. ผลิตภัณฑ์กาํ ยานผิวมะกรู ด นําไปใช้ใน

เตรี ยมไว้ ตากลมให้แห้ง ประมาณ 2-3 วัน

ธุรกิจสปา ที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่ องการคลายเครี ยด

5. ใส่บรรจุภณั ฑ์

และทําให้ร่างกายรู ้สึกผ่อนคลาย

สรุปผลโครงงาน
จากการที่ คณะผูจ้ ดั ทําได้ไปปฏิ บตั ิ สหกิ จ
ศึ กษา ณ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ

บรรณานุกรม
เคมีภณ
ั ฑ์. (ม.ป.ป.). นํา้ มันหอมระเหย. วันที่สืบค้น
15 สิ งหาคม 2562, จาก

รี สอร์ ท ในแผนก Canteen และแผนก Butcher จึงทํา

https://www.chemipan.com/a/th-th

ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิงานจริ ง และพบเห็นได้ว่า

สุ ภ าภรณ์ ปิ ติ พ ร. (2556). หั ว หน้ า กลุ่ม งานเภสั ช
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ประวัติคณะผู้จัดทํา
ชื่อ – นามสกุล

: นางสาวษิวภรณ์ พฤกษวิบูลย์

รหัสนักศึกษา

: 5804400019

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยูป่ ัจจุบนั

: 623 หมู่บา้ นพุดตาน ซ.เพชรเกษม81
ถนน มาเจริ ญ เขต/แขวง หนองแขม
จังหวัด กรุ งเทพฯ 10160

ชื่อ – นามสกุล

: นางสาววรดา พินบริ สุทธวงศ์

รหัสนักศึกษา

: 5804400046

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยูป่ ัจจุบนั

: 16 ซอยสะแกงาม 28 แยก1 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุ งเทพฯ 10150

ชื่อ – นามสกุล

: นายปรัชญา ชองขันปอน

รหัสนักศึกษา

: 5804400103

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยูป่ ัจจุบนั

: 90/3 ม.7 ตําบล ท่าทราย อําเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรสาคร 74000

